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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

I

Een woord vooraf.
Dankbaar voor de welwillende ontvangst, die ‘EEN KOFFIEOPZIENER’ te beurt viel,
maakt de schrijver van deze gelegenheid gebruik om even aan te stippen, dat hij zich
niet verbeeldt fraaie letterkundige arbeid te kunnen leveren, maar dat hij slechts
poogt, voor zooverre zijne krachten toelaten, ook zijn deel bij te dragen tot
verschaffing van eenige meerdere kennis over toestanden en bewoners van het
uitgestrekte gedeelte van het Nederlandsche Rijk in Azië.
Beter dan in dagblad- en tijdschriftartikelen, meent hij door eene levensschets,
een verhaal, een juisten indruk te kunnen geven van denkwijze en levensopvatting
van den halfbloed of van den inlander en de, in sommige critieken doorschemerende
meening, als zou bovengenoemd boek des schrijvers eigen levensloop bevatten, doet
hem veronderstellen, dat hij eenigszins geslaagd is op dat boek den stempel te drukken
van den geest en het karakter van den Indo-Europeaan. Zijn eigen levensloop is het
niet.
Wie hij is doet er overigens weinig toe, het lezend publiek kan, ook zonder dit te
weten, beoordeelen of toestanden als door hem blootgelegd, bestendigd mogen
worden, of radicale hervormingen langer kunnen uitblijven. De pers echter kan veel
medewerken en de verklaringen, in organen van verschillende politieke richting
verschenen, dat hetgeen ‘EEN KOFFIEOPZIENER’ over Indische toestanden bevat,
juist en der waarheid getrouw is weergegeven, mogen voorzeker geacht worden van
groote waarde te zijn. Een schrijver toch kan Indische misstanden behandelen en
pogen op die wijze daarvan verbetering te erlangen, het is hem onmogelijk den, met
die toestanden onbekenden, lezer de overtuiging te schenken, dat wat hij schrijft
waarheid en geen verdichtsel is. Die overtuiging te vestigen, moet hij overlaten aan
anderen, en wel in de eerste plaats aan de dagbladen en tijdschriften.
Uit hunne bespreking ziet de lezer eerst, dat de toestand werkelijk is, zooals in het
boek wordt beschreven en de misbruiken bestaan, waarop daarin gewezen wordt.
Dan ook mag de schrijver de hoop voeden, dat zijn streven eenig nuttig effect zal
hebben, dat de oogen open zullen gaan en recht zal gedaan worden, waar onrecht
gepleegd wordt; verbeteringen aangebracht, waar reeds te lang daarmede gewacht
werd en zoodoende het doel bereikt zal worden, waarvoor hij de pen opnam.
Moge ‘PÀH TROENO’, waaruit men denkwijze en levensopvatting van den inlander
leert kennen en waarvan de strekking blijkt uit ‘Het Overzicht’ aan het einde
geplaatst, in dit opzicht beantwoorden aan de verwachting, dat is de innige wensch
van den schrijver.
October 1901.
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Eerste hoofdstuk.
De Harihojo1) naderde. Reeds weken lang had deze algemeene feestdag de hoofden
en zinnen in beweging gebracht. Voor de geloovigen was die dag het einde van een
moeilijk tijdperk van dertig dagen, een werkelijk lijden gedurende de geheele maand
Poewasa. Niets mochten zij nuttigen of drinken, zoolang het dag was, terwijl zelfs
velen in hunnen vromen ijver zich onthielden van baden, daar dit het dorstige gevoel
zou verzachten. Eerst als de zon ten onder was en de gebeden overeenkomstig de
voorschriften van den Koran waren gepreveld, mochten spijs en drank over hunne
lippen komen.
Doch niet iedere Javaan toont zich zulk een getrouw volgeling van den Grooten
Profeet en velen houden geen Poewasa, maar laten het

1) Minder eigenaardig. Jav. nieuwjaar genoemd.
Behalve in de nooten wordt eene verklaring der vreemde woorden gevonden in eene
alphabetische lijst aan het einde van dit boek.
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si-jam1) over aan hadjies2), santries3) en dergelijken, zich zelfs niet ontziende deze
daarom belachelijk te maken.
Geen tijdperk van vasten en overpeinzen is voor hen de Poewasa, maar slechts
een tijd van voorbereiding tot het groote feest. In plaats aan gebed en Koran, denken
zij aan mooie kleeren en sieraden, en aan het dobbelen, dansen of andere genoegens,
voor hen weggelegd.
Zelfs in de anders zoo stille dessa4) Toenggah kon men duidelijk den invloed van
den feestdag waarnemen. Niet alleen heerschte eene ongekende drukte en
bedrijvigheid, maar ook kwamen veelvuldig rondtrekkende kooplieden met fraaie
kleedingstoffen en sieraden hunne waren venten, hoewel zij op andere tijden nimmer
dit afgelegen oord bezochten. Maar zij wisten wel, dat op Harihojo ieder het eene
schande achtte om andere dan uitsluitend nieuwe kleeding te dragen en daarom zorgt,
het geld voor den aankoop daarvan zich te verschaffen, al moest daartoe vee of oogst
verkocht of verpand worden, om niet te gewagen van andere middelen, waardoor de
Poewasa berucht werd wegens de vele diefstallen en rooverijen.
Hadden de vrouwen het druk met het bezichtigen van al die fraaie zaken, de laatste
dagen

1)
2)
3)
4)

Vasten.
Mekkagangers, die het graf van den Profeet bezocht hebben.
Godsdienstige secte.
Dorp.

Boeka, Pàh Troeno

3
gaven haar ook volop werk, want de malemmans1) volgden elkander snel op. Eerst
malem selikoer2), dan de anderen, waaronder vooral malem pitoe3) en ten slotte de
groote slamatan4) aan het einde van de Poewasa, waarvoor minstens twee dagen van
bakken, drogen en roosteren noodig waren, namen veel tijd in beslag.
De mannen waren niet minder druk in den weer, want op den groeten dag moest
alles er netjes uitzien.
Daarom werd de latar5) zorgvuldig gewied en ook de randen langs den boomgaard,
die langzamerhand vol gras geraakt waren, werden schoon afgekrabd met de patjol6)
en daarna aangeveegd. Het hooge onkruid tusschen de kaspé7) of djagoeng8) aanplant
achter de woning moest gepatjold en begraven, terwijl ook de ruimte tusschen de
vele vruchtboomen moest worden schoongemaakt.
Was het erf geheel gereed, dan kwam de pagger9) aan de beurt en vooral aan het
gedeelte langs den weg werd veel zorg besteed.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Offermaaltijd op zekere dagen aan het einde van de vasten.
Offermaaltijd op den avond voorafgaande aan den 21sten Poewasa.
Offermaaltijd op den avond voorafgaande aan den 27sten Poewasa.
Offermaaltijd.
Open ruimte rondom de woning.
Soort hak.
Ketèla kaspé - tapiocca.
Turksch koren, maïs.
Omheining.
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Het kappen en halen van de bamboe daarvoor uit het naburige bosch vorderde alreeds
een paar dagen en dan moest die op maat gekapt en verder bewerkt worden. Was de
pagger in orde, dan werd deze aan de wegzijde met behulp van een bos alang-alang1)
en een boemboeng2) met kalk netjes gewit, zoodat hij ook in donker viel te
onderscheiden. Huis en erf naar den eisch opgeknapt, restten den mannen een anderen
plicht. Even buiten de dessa was aan den boschrand een kleine plek, door een lage,
vervallen pagger omheind; een paar gebroken waterkruiken en enkele half vergane
pajongs duidden aan, dat hier onder den dichtbegroeiden bodem de overblijfselen
rustten van gestorven verwanten. Krachtig is de plantengroei onder de tropen, wat
heden van onkruid gezuiverd wordt is binnen enkele maanden door hoogopgeschoten
gewassen aan het oog onttrokken. Maar met Harihojo mag geen onkruid daar
gevonden worden en groot ongeluk bedreigt dengene, die niet zorgt de graven zijner
naastbestaanden te reinigen. Trouw vervult dan ook de Javaan deze plicht.
Hadden de dessabewoners reeds veel te verrichten, ook van hoogerhand kregen
zij nog orders ter uitvoering. Zoo moesten de wegen allen behoorlijk voorzien worden
en had de Regent3) bevel gegeven, dat de bevolking tijgervallen zou oprichten, ten

1) Lang, grof gras.
2) Bamboekoker, met geledingknoop tot bodem.
3) Voornaam inlandsch Hoofd.
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einde de noodige tijgers te vangen voor de rampok1), die volgens oud gebruik op
Harihojo in de kotta2) werd gehouden. Ook de inwoners van Toenggah hadden een
paar vallen opgezet, wat hun heel wat werk bezorgde, want de bevolking was klein
en het vereischte hout stond ver uit elkander.
Bovendien was met opstellen het werk niet afgeloopen, want voortdurend toch
moest nieuw lokaas in de vallen gedaan en meermalen gebeurde het, dat de zware
valdeur dichtgevallen was, doordat njambé's3) of ander klein gedierte aan het aas
geweest waren. Dan moesten vier man den langen weg naar de val heen en terug om
de deur weder op te zetten.
Doch eind goed, al goed, naar het spreekwoord luidt en gelukkiger dan de meeste
andere dessa's zagen zij werkelijk ten slotte hunne zorgen beloond en was een tijger
in een der vallen gevangen. Allen hielpen toen den geheelen dag om een ruw houten
hok te maken, waarin het na veel moeite gelukte den panter te lokken, die voortdurend
in den val gegromd had, woest brullend, zoodra iemand naderde, maar vruchteloos
pogend de zware boomstammen door te knagen of de daaruit bestaande omwanding
te ondergraven.
Het was een fraaie toetel4) en de loerah5)

1)
2)
3)
4)
5)

Losgelaten tijgers op lansen opvangen en afmaken.
Stad.
Leguaan.
Gevlekte panter.
Dorpshoofd.
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was dan ook niet weinig trotsch den Regent het dier te kunnen aanbieden. Het
machtige Hoofd prees hem om zijn ijver en vroeg of hij niet een kantjil1) kon laten
vangen om in den optocht mede te dragen. De loerah beloofde zijn best te zullen
doen, vroeg verlof en aanvaardde den terugtocht.
Kariomedjo was eenige jaren geleden zijn vader als loerah van Toenggah opgevolgd
en vervulde dat ambt niet slechter, dan het gros zijner collega's, zoodat hij zoowel
bij de bevolking als bij het Bestuur niet kwaad stond aangeschreven. Hoewel niet
rijk, wat trouwens bij den inlander meer en meer eene hooge uitzondering is geworden,
had hij een tiental buffels, mooie sawahs2) en een fraai erf vol vruchtboomen, te
midden waarvan de ruime, dubbele3) woning stond met djatiehouten stijlen, eene
zeldzaamheid in deze streek, waar die houtsoort wel overvloedig voorkwam, maar
door het Gouvernement aan een rijken Chinees te Samarang was verkocht. Ook het
levendige rijpaard, dat hij bereed, was zijn eigendom. Het was een volbloed Javaan
met al de kenmerkende eigenschappen van dat ras, koppig, lastig, twistziek, maar
ook taai, onvermoeid en tevreden met het slechtste voedsel.
Bij het naderen van zijne woonplaats liet Kariomedjo de teugels hangen en reed
stapvoets

1) Dwerghertje.
2) Bevloeibare rijstvelden.
3) Vóór het huis, onmiddellijk daartegen, nog een huis gebouwd.
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verder. Het was een vermoeiende tocht geweest. Eerst gisteren naar den
assistent-wedono1), toen in de duisternis naar de kotta en thans in de felle zon naar
huis terug. Doch het was voor den Regent en voor dat Hoofd viel hem geene moeite
te zwaar. Ook aan het verlangen van den Kandjeng2) om een kantjil hoopte hij te
kunnen voldoen. Een zijner dessalieden, met name Troenokromo was zeer bedreven
in het strikken zetten en had reeds meermalen een kidang3) buitgemaakt. Onlangs
was zelfs een tjèlèng4) in den strik verward geraakt en deze was zoo stevig geweest,
dat het woeste dier, ondanks wanhopig rukken, niet los had kunnen komen. De loerah,
de eenige in de dessa, die een geweer bezat, had het dier doodgeschoten op verzoek
van Troeno, die het toen verkocht had aan den opiumchinees5) te Tjandoeredjo.
Kariomedjo meende dus, dat het al heel vreemd moest loopen, indien Troenokromo
niet slaagde een kantjil te vangen.
Middelerwijl was de dessa bereikt en reed Kariomedjo weldra zijn erf op. Voor
de gedoegan6) hield hij stil, steeg af en bracht het paard daarbinnen. Toen zadelde hij
het af en na zadel en tuig in de schaduw te hebben gehangen, opdat

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Laag inl. bestuursambtenaar.
Titel voor den Regent.
Reebok.
Wild zwijn.
Zetbaas van den opiumpachter.
Jav. paardenstal.
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het zou kunnen drogen, begaf hij zich naar de woning. In het voorhuis plaatste hij
zich met gekruiste beenen op de breede rustbank en deed zich te goed aan de spijzen,
die zijne vrouw hem voorzette. Nadat hij met zijnen maaltijd gereed was, verhaalde
hij, op haar nieuwsgierig vragen, zijne vrouw in korte trekken zijn wedervaren,
waarna hij een strootje1) aanstak. Met welbehagen blies hij de rookwolken uit, terwijl
zijne vrouw de restanten van den maaltijd wegruimde; hij gevoelde zich bepaald
lekker. Het was dan ook heerlijk koel onder het dikke alang-alang dak terwijl buiten
de hitte ondragelijk was en de felle zonnestralen het oog verblindden.
Zich behagelijk op de rustbank uitstrekkende, duurde het niet lang of de slaap
overmande hem en weldra lag hij in diepe rust.
Eerst tegen vier uur ontwaakte de loerah. Hij richtte zich op, bond de hoofddoek
netjes om en drentelde naar buiten. Het was nu veel frisscher geworden, zoodat het
buiten thans koeler was dan in de bedompte woning. Van den berg kwam eene
aangename koelte, terwijl de zonnestralen snel in kracht minderden.
Gaarne had Kariomedjo zich in de schaduw van den groeten manggaboom2)
nedergezet, maar als kapala van Toenggah pastte hem dit niet. Hij slenterde dus maar
naar den ingang van het

1) Sigaret, niet in papier gerold, maar in een gedroogd blaadje van den maiskolf.
2) Vruchtboom. Frissche, saprijke vrucht. Oct., Nov., Dec.
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erf, waar hij staan bleef, voor de zon beschut door een paar nongkoboomen1).
Gedachteloos keek hij den stillen landweg af en naar de enkele huizen, die tusschen
het dichte lommer der vele vruchtboomen verscholen, slechts even zichtbaar waren.
Na eenigen tijd kwam een jongetje van ongeveer vijf jaar een der erven af en liep
spelende den weg op, pogende een krekel te vangen, die in de richting van den loerah
wegvluchtte en eindelijk in het dicht geboomte van een der erven verdween. Beteuterd
bleef de knaap staan. Gekleed slechts in een kort katoenen, los openhangend buisje,
zonder mouwen kon men niet zeggen, dat het kind veel last van kleeren had. Op het
hoofd waren hem de haren wel als bij een klein kind weggeschoren, maar op de kruin
had men een haarbos laten staan als begin van den mannelijken haartooi, waarop
later de hoofddoek gedragen zou worden.
- Léh2), riep de loerah, ‘kom eens hier.
Schuchter, verlegen en eenigszins bang kwam het kind naderbij, de handen op den
rug.
- Weet jij het huis van Troenokromo. Het Zuidelijkste huis?
Zwijgend, knikte de knaap bevestigend.
- Ga jij dan even daarheen en zeg dat ik Troenokromo roep. Ja? Troenokromo
moet bij den loerah komen, verduidelijkte Kariomedjo.

1) Vruchtboom. Half drooge, zeer verkoelende vrucht.
2) Aanroep tegen kinderen.
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- Hinggéh1), mompelde het kind zachtjes en liep springend weg.
Kariomedjo ging intusschen eens naar zijn paard zien.
Het dier was druk bezig zich te goed te doen aan het versch gesneden gras, dat de
waker2) het gegeven had, voordat hij wegging om opnieuw te snijden. Ook had het
blijkbaar reeds gedronken, want het drinkblik stond nog met een restant water bij
den stal.
Terwijl de loerah tegen een der palangs3) leunend, toeziet, bemerkt het beest zijn
meester en met een bos gras nog in den bek, keert het zich om en stoot met den neus
vertrouwelijk tegen den schouder van zijn baas, zonder evenwel het kauwen te staken.
Vriendelijk klopt Kariomedjo zijn trouwen makker even op den hals en gaat dan
naar de woning terug, waar hij zich op een klein bankje zet, dat buiten voor het huis
staat.
Niet lang zat hij daar, toen een inlander het erf opkwam. Hoewel van middelbaren
leeftijd zag Troenokromo, evenals de meeste inlanders, door zorg en kommer er veel
ouder uit.
In korte, keperen broek, die eenmaal wit geweest was, al zou men dat niet zeggen,
met een oud, donkerblauw katoenen baatje, dat openhing en

1) Jawel (hoog Jav.).
2) De man die de beurt heeft om dien dag bij den loerah om niet te werken.
3) Houten of bamboe afsluitbalk.
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met een verschoten, vettigen hoofddoek, was hij het type van den bewoner der hooger
gelegen dessa's, die wel enkele sawahs onder hunne gronden hebben, doch waar de
bevolking grootendeels moet leven van de opbrengst van tegals1) en van
boschprodukten.
Inplaats van een kris, droeg hij op zijde een groote arit2), die in een stukje hout
hing, dat geregen was aan een touwtje, hetwelk hij om het middel gebonden had.
Bij den loerah gekomen, hurkte hij neder en vroeg:
- Roept U mij?
- Kijk vriend, ik was hedenmorgen aan de Kaboepaten3) om den tijger te brengen.
Toen heb ik bevel gekregen om een kantjil te laten vangen. Nu vraag ik hulp aan u,
opdat ik in staat zij het bevel van den Kandjeng uit te voeren.
- Dus ik moet een kantjil vangen?
- Jawel. Het zal toch wel gaan, denk ik.
- Ik weet het niet, zeide Troeno twijfelend.
- Nah, slechts een kantjil vangen zou U niet kunnen. ‘U kan zoo goed strikken
zetten, vleide de loerah.
- Al kan ik strikken zetten; als er geen kantjil in wil, hoe dan?
- Die wil er zeker in, schertste de loerah glimlachend, ‘als u de strik maar zet.

1) Niet bevloeibare akkers.
2) Sterk kapmes met erg krom gebogen punt.
3) Verblijf van den Regent.
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- Ik zal het probeeren, beloofde Troeno, ‘maar ik kan nu niet.
- Nu dan morgen, maar wacht niet te lang. Er is haast bij.
- Dat gaat niet mas,1) morgen kan ik ook niet. Vanavond moet ik de wacht betrekken
aan de gerdoe.2)
De loerah begreep dat het Troeno te doen was om, in ruil voor zijne moeite van
het strikken zetten, van dien verplichten wachtdienst ontslagen te worden en daar
hier iets billijks in was en hij de man thans noodig had, antwoordde hij:
- Nu goed, laat Karsonawi vanavond maar waken en zet dan wat vlug de strikken.
- Ik vraag verlof, mompelde Troeno, stond op en ging het erf af.
Langzaam wandelde hij terug. Hij was moede; den geheelen dag had hij hard
gewerkt. Reeds 's ochtends vroeg was hij naar het bosch gegaan, waar hij beter bekend
was dan een der andere inwoners en nauwkeurig alle plaatsen wist, waar iets
bruikbaars groeide. Hij had daar bamboe gekapt en na deze tot bundels van 3 of 4
stuks te hebben gebonden, had hij den geheelen voorraad op den langen afstand naar
de dessa gedragen. Steeds één vracht op den schouder nemende, droeg hij die een
flink eind en zette dan de bamboe tegen een boom, waarna hij terugging om eene
volgende vracht te halen. Zoo liep

1) Adelijke titel, ook veel uit beleefdheid of vleierij gebruikt.
2) Wachthuis.

Boeka, Pàh Troeno

13
hij heen en weder tot alle bamboe verzameld was, om dan op dezelfde wijze, vracht
voor vracht alles een eind verder te dragen en zoo steeds voort tot al de bamboe in
de dessa was.
Daar had hij ze verkocht aan Karsonawi, dezelfde die nu hedennacht in zijne plaats
zou moeten waken.
Karsonawi was in de oogen van Troeno een bemiddeld man; hoofdzakelijk had
hij dit te danken aan zijn drie zoons. Wel had hij reeds, toen hij zich een tiental jaren
geleden in Toenggah metterwoon vestigde, een sapiekar1) een span sapies2) en een
paar karbauwen3) medegebracht, maar wat zou hem dit alles geholpen hebben als hij
geen zoons gehad had? Troeno had vroeger ook een paar karbauwen gehad, trouwens
destijds was zulks meer algemeen, maar hij was niet zoo gelukkig geweest zoons te
krijgen, wel twee dochters. Toen deze nog zeer jong waren hadden ze hem geholpen
met bewaken der sawah en hadden de kabauwen gehoed en opgepast, maar toen ze
wat ouder werden, ging dit niet meer. Toen had Troeno de dieren een tijd lang tegen
eene kleine vergoeding laten bewaken door den angonjongen4) van een zijner buren,
maar het viel hem weldra te zwaar zelfs deze geringe kosten te dragen, zoodat, toen
een der

1)
2)
3)
4)

Ossenwagen.
Rundvee (geen buffels).
Buffels.
Herdersjongen.
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karbauwen plotseling ziek werd en stierf, hij de andere maar verkocht had.
Hij had toen moeten afzien van het bebouwen van sawahs, want zonder vee ging
dit niet en geld om ploegvee te huren bezat hij evenmin. Met de veertig gulden, die
het dier hem opgebracht had, was hij zoo zuinig mogelijk geweest, maar al plantte
hij djagoeng en ketella1) op het veld achter zijne woning en al deed hij zijn best op
allerlei wijzen iets te verdienen, kon dit echter niet verhinderen, dat het geld steeds
minderde en eindelijk geheel verteerd was.
Het was zelfs een wonder, dat hij het niet veel eerder kwijt was, want evenmin als
andere inlanders was hij gespaard door dieven en inbrekers, maar steeds hadden de
boeven zich met enkele minwaardige zaken tevreden moeten stellen, omdat zij het
geld niet hadden kunnen vinden. Daarvoor had Troeno het te goed verstopt, die het
zilvergeld, in een doekje gewikkeld, listig had verborgen tusschen de alang-alang,
die de dakbedekking uitmaakte.
Hadden de dieven dus betrekkelijk weinig schuld aan zijne toenemende armoede,
eene andere reden bestond daarvoor. Zijne vrouw was vroeger tandak2) geweest en
als zoodanig schoof3) zij. Den eersten tijd van haar huwelijk had ze het wat minder
gedaan, maar later meer en steeds erger.

1) Cassave.
2) Dansmeid.
3) Schuiven = opium rooken.
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Toen nu het geld verbruikt was en zij geen opium meer kon koopen, word zij ziek.
Uit wanhoop stelde zij Troeno toen voor om met Kasira, hun oudste, die nu 12 jaar
was, naar de kotta te gaan en haar als baboe1) te verhuren aan de eene of andere
njonja2). Troeno weigerde wel, maar de vrouw bleef aanhouden en eindelijk gedreven
door de zucht naar het heulsap, waaraan zij eenmaal verslaafd was, nam zij op zekeren
morgen, zonder haren man iets te zeggen, het meisje mede naar de kotta.
Dank zij de hulp eener oude vriendin, die ook vroeger tandak geweest was, maar
nu als naaister bij een Hollandsche dame in dienst was, gelukte het haar vrij spoedig
haar dochtertje te verhuren aan de njonja controleur3), waartoe niet weinig de
lieftalligheid van het aardige kind had medegewerkt. Zelfs had de njonja zonder veel
tegenwerpingen te maken, toegestemd in haar verzoek om tien gulden voorschot.
Bij de thuiskomst zijner vrouw was Troeno zeer kwaad, maar zij kalmeerde hem
en wees hem op het geluk, dat hun kind nu zoo goed verzorgd was en liet hem het
ontvangen geldzien, waardoor Troeno ten slotte berustte in het gebeurde.
Toch hinderde hem de scheiding van zijn kind en na eenigen tijd ging ook hij
opium schuiven om zijn verdriet te onderdrukken.

1) Meid.
2) Mevrouw.
3) De vrouw van den controleur.
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Zoodoende gebeurde het meermalen dat hij geen geld had om voor zijne vrouw
opium te koopen en daar zij hier steeds minder buiten kon, werd het weldra eene
gewoonte, dat zij met het andere elfjarige dochtertje op de nabijgelegen
koffieonderneming ging werken, ten einde zoodoende het noodige geld te verdienen,
om aan haar zucht naar het heulsap te voldoen.
Het was nu bijna een maand, dat zij hun oudste meisje niet gezien hadden en ook
het plan, om met den Harihojo haar te gaan bezoeken, moesten zij opgeven. Immers
op dien dag als ieder in fraaie, nieuwe kleeding gedost was, konden zij zich toch niet
aan de controleurswoning vertonnen in hunne schamele kleedij! En geld om zich
wat beters aan te schaffen, hadden zij niet om de eenvoudige reden, dat bijna alle
verdiensten gebruikt werden voor het koopen van opium.
Tehuis gekomen van zijn bezoek aan den loerah, vond Troeno de woning leeg,
waaruit hij opmaakte, dat zijne vrouw weder op de onderneming werkte. Hij bleef
daarom niet lang in huis, maar begaf zich naar Karsonawi om hem het bevel van den
loerah over te brengen.
Onderweg bedacht hij zich dat Karsonawi nimmer zelf waakte en dat de man, dien
deze steeds als wakil1) zond, heden door hem naar de kotta gestuurd was om
verschillende zaken te halen,

1) Plaatsvervanger.
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voor eenige dagen daar door hem gekocht en zoolang bij zekere Hadji Oemar, zijn
schoonzoon, in bewaring gegeven.
Natuurlijk zou die man van avond nog niet terug zijn en moest Karsonawi dus
naar een andere wakil omzien. Dat zou niet gemakkelijk zijn, want geen der andere
dessalieden zou veel lust hebben om voor eene kleinigheid den geheelen nacht in de
koude, afgelegen gerdoe door te brengen. Het beste zou zijn, vond Troeno, dat hij
zichzelf maar aanbood. Wel had de loerah hem vrijgesteld om morgen die strikken
te zetten, maar als hij nu, door te waken, iets kon verdienen, dan had hij tenminste
indirect eenige vergoeding voor het vangen van het kantjil waarvoor hij overigens
niets kreeg.
Dat de gerdoe erg eenzaam gelegen was, maakte voor hem niets uit. Hij was niet
bang en bovendien was daar nog een waker uit de naburige dessa Tjandoeredjo. Ze
konden eerst wat vuur aanleggen en wat de ander dan deed, moest die zelf weten,
maar Troeno nam zich voor, zich goed in zijn kain1) te wikkelen en kalm te gaan
slapen. Hij was moe.
Waartoe die gerdoe toch diende? De loerah had gezegd dat de assistent-wedono
het noodig vond dat men dien weg bewaakte, omdat 's nachts zoo dikwijls gestolen
vee daar langs gevoerd werd. Maar de assistent-wedono moest toch weten, dat nu
die gerdoe daar stond, er nog evenveel vee

1) Voornaamste kleedingstuk.

Boeka, Pàh Troeno

18
gestolen werd en men dit met een kleinen omweg door de droge sawahs of langs de
galangan's1) om de gerdoe heen voerde.
Soms zelfs kwamen de dieven met hunne beesten toch brutaalweg voorbij de
gerdoe, wat ze trouwens gerust konden doen, want welke dessa-bewoner zou zich
de soesah op den hals willen halen van een perkara2)?
Daarbij waren er altijd minstens twee dieven en - gewapend met groote bérangs3)
- waren het geen lammetjes, die zich zoo gemakkelijk zouden laten bemoeilijken.
Zelfs was het gevaarlijk ze later aan te wijzen of te verklappen, want bijna altijd
zagen zij of hunne handlangers kans om vreeselijk wraak te nemen en vele verbrande
woningen of vernielde sawahs kunnen op Java daarvan getuigen.
Men ziet, de geheele gerdoewacht was dus vrijwel nutteloos, maar duizenden dezer
wachten vindt men op Java en elken nacht moeten voor ieder dezer gerdoe's, twee
of meer inlanders, zonder eenige vergoeding, hunne woning, vrouw, kinderen en
have onbewaakt achterlaten om aan deze gedwongen vertooning mede te doen.
Wat Troeno gedacht had gebeurde. Karsonawi, die, dank zij de hulp zijner drie zoons,
steeds meer sawahs kon beplanten en voortdurend rijker

1) Dijkjes tusschen de bevloeide velden.
2) Zaak, kwestie, rechtszaak.
3) Soort klewang.
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werd, gaf hem 25 cts. om daarvoor de wacht over te nemen.
Omdat hij nu waken zou, begaf Troeno zich eerst naar de warong1) om te schuiven.
Hij kon dan tevens wat eten, want zijne vrouw zou zeker eerst na donker thuis komen
en zoolang kon hij niet wachten.
In de warong zaten aan de toonbank een paar lieden te rooken, met een kop koffie
voor zich. Troeno wisselde eenige woorden met hen en begaf zich daarop naar eene
breede rustbank, die meer achter de toonbank geplaatst was en waarop een klein
djarakpitje2) stond te branden.
Met gekruiste beenen plaatste hij zich op de bank, haalde zijn opiumpijp uit den
gordel en vroeg de warongvrouw om drie gèlèngs3), haar de 18 cts. overreikend.
Andere dagen nam hij slechts twee gèlèngs, dus met de twee, die hij op den ochtend
schoof, vier per dag, doch heden vond hij, kon het wel een extra dosis leiden, want
hij had een goeden dag gehad, daarbij hard moeten werken en moest nu straks weder
waken.
Na het schuiven viel Troeno in slaap en werd eerst na een goed uur wakker, toen
het geheel donker was. Hij richtte zich op, rangschikte de hoofddoek en liet zich wat
rijst en tèmpé geven, waarmede hij zijnen honger stilde. Daarop nam

1) Primitieve inlandsche restauratie.
2) Voor het opiumschuiven wordt bij voorkeur van een lichtje van djarakolie (ricinusolie)
gebruik gemaakt.
3) Stukje, dosis, geprepareerde opium.

Boeka, Pàh Troeno

20
hij een slok uit de gendi1) en goot een scheut water over de vingers zijner rechterhand
om die af te spoelen, waarna hij opstond, nog een paar strootjes kocht en vertrok.
Tehuis vond hij zijne vrouw bezig met vuur te maken, want het werd 's nachts
koud.
- Ik moet straks naar de gerdoe om te waken, vertelde hij haar.
- Heb je al gegeten? vroeg zij. ‘Ik heb met Sainum in de warong te Kali Bidji
gegeten.
- Ik ook al in de warong hier. Is er hout genoeg?
- Er is nog voldoende.
- Nu ik ga weg, zeide Troeno, terwijl hij zijn tjapil2) in de hand nam, want als het
met terugkeeren wat laat werd, kon de zon reeds hinderlijk genoeg zijn.
- Kom morgenochtend niet te laat, waarschuwde zijne vrouw. ‘Ik moet morgen
weder vroeg naar het perceel.3)
- Neen, mompelde hij, en verliet de woning.
Het was kil buiten en om niet met zijn hoofddeksel in de hand te moeten loopen,
zette hij het op, sloeg toen zich de kain om de schouders en met de arit in de hand,
liep hij op den donkeren, eenzamen weg voort. Een goed half uur was het loopen en
menigeen zou bang geweest zijn,

1) Waterkruik.
2) Hoofddeksel, plat en rond.
3) Onderneming.
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alleen op dezen verlaten weg tusschen de tegals en horo-horo1), waar stellig tijgers
waren.
Troeno was niet bang voor tijgers. Bijna dagelijks was hij in het dichte bosch en
meermalen had hij een toetel zien wegsluipen of de versche ligplaats gevonden,
waarvan het dier door zijne nadering was opgejaagd. Hij zou niet sterven voor zijn
tijd, daarvan was hij overtuigd en zooals het noodlot beschikte zou het gebeuren,
dwaasheid zou het zijn zich daartegen te verzetten; wat kon een mensch daaraan
veranderen?
Natuurlijk zou hij zich verdedigen als een tijger hem aanviel en in zijne geoefende
hand was de zware arit een gevaarlijk wapen, dat bewees voldoende de meesterlijke
slag, waarmede hij de bamboe wist te vellen, doch als hij daardoor aan de klauwen
van het roofdier ontkwam, dan was dit een bewijs dat zijn tijd van sterven nog niet
daar was en zou het dom zijn om zich als dapper te laten prijzen, waar van te voren
vaststond, dat hij ontkomen zou.
Aan de gerdoe gekomen, vond hij daar den waker uit Tjandoeredjo. Zo maakten
samen een vuurtje aan en spraken wat onder het rooken van een strootje. Na een half
uur evenwel, wikkelde Troeno zich in zijn kain en sliep weldra in.

1) Wildernis, geen woud.
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Tweede hoofdstuk.
De nacht ging kalm voorbij en zooals Troeno zich voorgenomen had, sliep hij den
geheelen tijd. Huiverig van de koude morgenlucht stond hij op. Zijn wachtgenoot,
die bang geweest was zoo alleen met zijn slapende metgezel in de afgelegen gerdoe,
had geen oog dicht gedaan en steeds het vuur aangehouden. Troeno wisselde een
paar woorden met hem en sloeg den weg in naar huis.
Zijne vrouw had reeds rijst gekookt en was bezig voor zich en Sainum wat daarvan
in pisangbladen te pakken om mede te nemen, teneinde daarmede hun middagmaal
te doen in de schafttijd op de onderneming. Daar het tijd werd om te gaan, talmde
ze niet lang meer, maar vertrok met het meisje om tijdig op den rol te kunnen zijn.
Troeno at eerst, sloot daarna de woning en begaf zich naar de warong om te
schuiven. Dit keer sliep hij niet na het schuiven, doch dommelde slechts even onder
de genotvolle invloed van het opium.
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Weldra stond hij dan ook weder buiten en begaf zich naar het bosch.
Na een kwartier bereikte hij de eerste zware boomen. Het was hier nog kil en door
de overvloedige dauw was alles drijfnat, zelfs de lucht was merkbaar vochtig.
Spoedig verliet Troeno den hoofdweg en sloeg een zeer smal slingerpaadje in, dat
op verscheidene plaatsen reeds dichtgegroeid was. Met zijne arit links en rechts
slaande, baande hij zich een weg en kwam na een kwartier aan een meer open plaats.
Hier stond een kolossale lohboom, welks kruin zich boven een vrij groot oppervlak
uitstrekte, waar geen enkele boom of struik groeide en slechts laag onkruid de strijd
om het bestaan kon volhouden. Overrijpe, afgevallen vruchten bedekten hier den
bodem en verspreidden eene zoetige geur, die op vrij grooten afstand reeds viel waar
te nemen. Dat was juist wat Troeno verlangde en daarom had hij zich naar dezen
boom begeven, waarvan hij meende te weten, dat de vruchten wel rijp zouden zijn.
De lohvrucht toch wordt zeer verschillend rijp en men vindt op het zelfde tijdstip
zoowel boomen met alleen rijpe vruchten, als met nauwelijks gezette oogst.
Was onder de kruin geen hoog opschietend gewas, onmiddellijk daarbuiten stond
dit in dichte massa en vormde als het ware eene pagger rondom de cirkelvormige
open ruimte onder den boom.
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Wilden dus dieren, zooals kantjils, die zeer verzot zijn op lohvruchten, zich daaraan
te goed doen, dan moesten zij eerst door dezen rand van dicht onkruid heendringen.
Nu wagen evenwel dieren zich slechts bij uitzondering in ineengegroeid bosch en
geven de voorkeur aan de openingen en paadjes, reeds door andere dieren gemaakt
en platgetreden. Slechts het wilde zwijn is onverschilliger daarin en laat zich zelfs
door doorns of stekelig onkruid niet weerhouden, maar dringt door alles heen, daarbij
de takken brekend en vertrappend.
Troeno kende deze gewoonte der wouddieren en het was juist daarop, dat hij bij
zijn strikken zetten rekende. Bij nader onderzoek bleek hem dat op de ruimte onder
den lohboom ook een aantal dergelijke paadjes uitliepen, welke hij nu zorgvuldig
met afgekapt blad en twijgen dichtstopte daarbij alles zooveel mogelijk een natuurlijk
aanzien gevende. Drie paadjes liet hij open en op deze plaatste hij zijne strikken.
Daarmede was voorloopig zijn werk afgeloopen. Eerst tegen donker behoefde bij
terug te komen om te zien of hij iets gevangen had.
Om niet doelloos naar huis te loopen, drong hij het bosch nog iets verder in, waar
hij wist dat eenige dapoers1) van bamboe apoes2) stonden.
Hij zocht vier mooie, groote bamboes uit, die hij kapte en met een stuk liaan aan
elkander

1) Stoel (van planten gesproken).
2) Soort fijnbehaarde bamboe.
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bond. Daarop trok hij zijn baadje uit en bond dit op den bamboebundel, die hij op
den schouder nam en op het gewone drafje der pikellende koelies ging hij huiswaarts.
Met die bamboe wilde hij heden zijn pagger herstellen, waartoe hij tot dusverre nog
geen tijd had gehad. Dagelijks had hij voor anderen gewerkt, hetzij bamboe gekapt
en aangedragen, zooals gisteren voor Karsonawi, hetzij rottan gesneden en verkocht.
Ook had bij dikwijls verschillende wacht en verdere heerendiensten tegen geringe
vergoeding voor anderen waargenomen.
In dezen tijd toch betaalden de meesten liever eene kleinigheid dan zelf voor deze
gehate diensten op te komen, waardoor zij hunne werkzaamheden in den steek zouden
moeten laten, juist nu er niet alleen aan huis en erf zooveel te doen viel, maar ook
meer dan anders naar de omliggende passars gegaan moest worden om door verkoop
van kippen, vruchten, kaspé en andere voortbrengselen het benoodigde geld voor de
feestviering te verkrijgen.
Op den hoofdweg van het bosch gekomen, legde Troeno bij eenige zware boomen
de bamboe neder en zette zich daarop om onder het koele lommer even te rusten,
voordat hij het bosch verliet en de zonnige weg naar de dessa insloeg.
Het water liep hem langs rug en borst, want het was warm geworden en in het
vochtige bosch met zulk een vracht was het niet te verwonderen, dat het zweet hem
uitbrak.
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Terwijl hij zoo zat hoorde hij achter zich eenig geritsel en instinktmatig greep hij
naar zijn arit, doch opziende zag hij dat geen gevaar dreigde en het twee bekenden
waren, die een zijpad afkwamen.
Een daarvan was zijn dessagenoot Pondjokario en in den ander herkende hij
Sontiko, de kapala kampong1) van het perceel Kali Bidji.
Het scheen Pondjokario niet aangenaam te zijn daar Troeno te vinden. Zijne stem
klonk dan ook eenigszins norsch, toen hij zeide:
- Naar wiens verblijf wordt die bamboe gebracht?
- Die wilde ik zelf gebruiken, antwoordde Troeno kortaf. Eerst wilde hij daarop
laten volgen een ‘U hier?’ doch hield die woorden in, toen hij bemerkte, dat men
hem liever niet ontmoet had.
De beide lieden zeiden dan ook niets meer en vervolgden hun weg.
Hoewel Troeno voldoende uitgerust was, wachtte hij nog, want liever wilde hij
die twee niet achterop komen.
Hij mocht Pondjokario in het geheel niet en had daarvoor zijn goede reden. Pondjo
had evenals hij geen zoons, doch twee dochters. Ook Pondjo was evenals hij met
een tandak gehuwd en zoowel man als vrouw schoven, dus waren hunne
omstandigheden zoo ongeveer hetzelfde. Troeno evenwel werd dagelijks armer en
had daardoor moeten

1) Persoon door een ondernemer met toezicht op de kampong belast.
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scheiden van zijne oudste lieveling, terwijl Pondjo daarentegen blijkbaar steeds rijker
werd. Hij had onder meer vier buffels, die hij liet oppassen door een jongetje, dat
daarvoor ruim betaald werd. Met deze dieren bewerkte hij een paar mooie sawahs
en verhuurde de beesten als ploegvee aan anderen wanneer hij ze zelf niet noodig
had. Was er veel aan zijne sawahs te doen, dan nam hij een paar daglooners aan om
hem behulpzaam te zijn. Zoo leefde hij als een bemiddeld man, woonde in eene
woning, eer fraaier en ruimer dan minder als het huis van den loerah en had op het
ruime erf vele klapperboomen en andere waardevolle vruchtboomen. Geld opnemen
op zijne te velde staande padie deed hij nimmer, hoewel de meeste anderen en zelfs
de loerah af en toe daarvoor wel bij den chinees te Tjandoeredjo moesten aankloppen.
Waarom ging het Pondjo nu zoo goed?
Het was waar de man lag zelden te luieren, dobbelde niet en bracht geen geld met
tandaks door, maar hij schoof toch en zelfs vrij zwaar.
Ook zijn vrouw was werkzaam en ijverig en trok bijna dagelijks naar Kali Bidji
om daar vruchten, gekookte rijst of eigen gemaakte kweekwee1) te venten. Maar al
bracht dit eene aardige winst op, daartegenover stond weder dat ook zij veel schoof.
Was de welgesteldheid van Pondjo voor velen

1) Gebak.
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daarom een raadsel, Troeno wist daar meer van.
Hij was veel in het bosch en wist daardoor wat er gebeurde; ook hoorde hij veel
als hij zijn opium schoof. Nette lieden als Pondjokario schoven in hunne eigen
woning, maar arme duivels, zooals Troeno, doden dit in het openbaar in de warong.
Zelden was hij daar de eenige schuiver, gewoonlijk waren er meer en daaronder
dikwijls lieden, die zich niet ontzagen tot diefstal en rooverijen hunne toevlucht te
nemen om aan hunne behoefte aan opium te kunnen voldoen.
Als Troeno dan half in bedwelming was van de opium, meenden zij dat hij sliep
en bespraken hunne zaken. Zoo had hij meermalen den naam van Pondjo hooren
noemen naar aanleiding van opzienwekkende diefstallen. Door een en ander in
verband met elkander te brengen was Troeno vrijwel op de hoogte van de wijze,
waarop Pondjo geld wist machtig te worden.
Nu moet men niet denken dat Pondjo een gewone boef of inbreker was, zooals
men er duizenden frank en vrij op Java heeft rondloopen; die koopvrouwen op weg
aanranden en van geld en sieraden berooven of 's nachts de wanden der woningen
ondergraven en alles wat waarde heeft medenemen, of wel een kippenhok bij donkeren
maan leegstelen, neen, Pondjo was een aristocraat onder de boeven. Hij kroop niet
in woningen, waar men licht herkend wordt en zag met minachting neder op het
gespuis, dat bij dag de wegen onveilig maakte. Pondjo was overdag de
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gezeten dessaman en poseerde daarvoor, zorgvuldig alles vermijdend wat hem eene
slechte reputatie zou kunnen bezorgen. Slechts 's nachts en dan nog maar een hoogst
enkele keer, toog hij uit om een weloverlegd plan uit te voeren.
Met zijn metgezel Somo, evenals hij een gewoon dessaman, die in de dessa
Tjandoeredjo woonde, ging hij dan tijdig langs allerlei omwegen naar de plaats, door
hen voor dien nacht tot doel hunner werkzaamheden gekozen. Met eene zeldzame
brutaliteit en handigheid wisten zij hun slag te slaan en met even groote snelheid en
behendigheid werd het gostolene in veiligheid gebracht, zoodat Pondjo lang voor
dag weder thuis was en niemand dan zijne vrouw iets van zijne nachtelijke
afwezigheid had bespeurd.
Daarbij had hij tot vasten stelregel aangenomen dat de uitkomst ruimschoots tegen
de moeite moest opwegen. Andere veedieven stelden zich tevreden met een enkelen
buffel of sapie, opdat de een het dier kon voortdrijven, dat door den ander geleid
werd, waarbij zij dikwijls nog last genoeg hadden over de greppels en ongebaande
wegen, soms dwars door bosch en wildernis, waar zij het gestolen dier, uit vrees voor
achtervolging, voerden; Pondjo evenwel achtte dit te nietig. Hij en zijn metgezel
namen ieder minstens één beest, soms zelfs twee en zochten daartoe met kennersoog
de vetste exemplaren uit. Het dier dat onderweg lastig bleek werd dan door zijn
metgezel voorop geleid en dan zorgde Pondjo wel dat het
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voorwants ging, waartoe hij zich niet ontzag, het onbarmhartig met zijn mes te steken.
Mocht het eenen enkelen keer treffen dat een beest totaal onhandelbaar was, dan
lieten zij het eenvoudig achter. Was er later nog tijd het op te halen, dan deden zij
dit en zelfs indien de plaats, waar het dier gebonden stond, door struikgewas moeilijk
te vinden was, zoo dreven zij de brutaliteit zoover om eenvoudig den volgenden
nacht terug te komen.
Terwijl andere veedieven hun gestolen vee gewoonlijk slachtten en dan het vleesch
verkochten met al de risico van daarbij betrapt te worden, was Pondjo ook hierin hen
weder ver vooruit. Hij had zijn vaste afnemer, de kapala kampong van Kali Bidji,
de man met wien Troeno hem uit het bosch had zien komen.
Had hij nu gestolen vee ergens in het bosch verstopt dan ging hij naar Kali Bidji
en meldde dit Sontiko. Zij gingen dan de dieren zien en bepaalden de prijs. Daarmede
was de taak van Pondjo afgeloopen. De kapala kampong, Sontiko, zorgde verder
voor het slachten en den verkoop van het vleesch, dat grootendeels op de onderneming
zelf aan den man werd gebracht. Met het oog hierop werd ook gewoonlijk slechts
één beest per nacht geslacht, opdat de verkoop geleidelijk zou kunnen plaats vinden.
Eenige dagen later kreeg Pondjo dan de overeengekomen som, die hij met zijn
kameraad Somo uit Tjandoeredjo deelde.
Het moest al heel slecht uitvallen als elk dan
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geen vijftien of twintig gulden had en meermalen bedroeg ieders aandeel het dubbele.
Anders dan vee en bij voorkeur karbauwen, die meer opbrachten dan sapies of
paarden, stal Pondjo niet. Eéne uitzondering maakte hij echter en dat betrof eene
wijze van stelen, die bij weinig risico groote voordeelen opleverde, doch jammer
genoeg slechts enkele weken van het jaar in praktijk kon gebracht worden. Namelijk
het bij maanlicht plukken van rijpe koffie in de zwaarbeladen tuinen eener
koffieonderneming.
Als de pluk in vollen gang was en de koffiebes overal gelijktijdig rijpte, dan kon
het niet anders of het plukken kwam ten achter, waardoor groote uitgestrektheden
koffieboomen, vol rijpe bessen, eenige dagen ongeplukt bleven.
Dan was het tijd voor Pondjo om zijn slag te slaan. Met Somo en diens beide
pikolpaarden1) waarmede diens vrouw geregeld naar de omliggende passars2) ging,
begaf Pondjo zich tegen donker op weg. Langs allerlei omwegen togen zij, zorgvuldig
de verkeerswegen mijdend, naar de tuinen, die een voorafgaand onderzoek hen als
het best voor hun plan geschikt had doen kennen. Daar aangekomen, bonden zij de
paarden op eene verborgen plaats vast en begaven zich ieder met een zak tusschen
de dichte aanplant, waar zij bij het licht der maan voldoende konden zien om hun
werk te verrichten. Niet dat zij,

1) Draagpaard.
2) Markten.
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evenals gewoon plukvolk, alleen de rijpe bessen plukten, dat zou te veel tijd kosten.
De zwaarst beladen vruchttwijgen, die door het toppen der boomen niet meer dan
manshoogte reikten, omvatten zij dicht bij den stam met de hand en ritsten ze dan
eenvoudig kaal. De zak hielden zij met de andere hand daaronder of wel, plaatsten
die openstaand op den grond. Alles viel dan in den zak en zoo heel lang duurde het
niet of deze was gevuld. Viel er iets bijzijden dan hinderde dat niet. Waren de zakken
vol, dan brachten zij ze naar de paarden en stortten de koffie over in de manden,
waarvan ieder paard aan weerszijden een droeg. Feitelijk was het niet alleen koffie,
wat zij aldus in de zakken kregen, want behalve rijpe, halfrijpe en nog groene boonen
waren ook al de bladeren van de takken getrokken. Het liet hen echter onverschillig
dat hierdoor de tak waarschijnlijk zou afsterven en daar de koffieboom zijne
vruchttakken niet vernieuwt, die plaats kaal zou blijven, zoodat hun bezoek niet
alleen verlies aan oogst bezorgde, maar ook de boomen zeer benadeelde en daardoor
een blijvende schade aanrichtte.
Met zulke weekhartige overpeinzingen lieten zij zich niet in. Ze gingen kalm hun
gang, totdat de vier manden gevuld en daarna voor de laatste maal de zakken
volgeplukt waren. Deze laatsten bonden zij de paarden op den rug en vingen dan den
terugtocht aan. In een paar uur was alles
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afgeloopen en even onbemerkt als zij gekomen waren, verdwenen ze weder, een
toonbeeld van verwoesting en ruw geweld achterlatende.
Omzichtig moesten de zwaarbeladen paarden verder geleid worden langs de
sluippaden, die hen met een omweg naar het bosch bij Toenggah voerden.
Hier had Pondjo op een moeilijk te ontdekken plaats den vorigen middag reeds
een groot gat gegraven en daarheen brachten ze de paarden. Al de koffie werd in dat
gat gestort en daarna met de uitgegraven aarde bedekt, die zij zooveel mogelijk
intrapten. Daarop spreidden zij droog blad over de plek uit, opdat men niet bemerken
zou dat daar in den grond gegraven was en daarmede was hun werk voorloopig
afgeloopen en konden de paarden naar huis gebracht worden.
Mocht het zijn dat de Hollandsche ondernemer zijn aanplant sterk controleerde
en daardoor den diefstal gewaar werd en aangaf, dan bleef het voor de politie eene
hopelooze zaak om de koffie te vinden, die op eene geheime plaats in het uitgestrekte
bosch begraven lag en al even wanhopig was het de daders op te sporen.
Na een paar dagen, wanneer alle gevaar voor waakzaamheid bij de politie
verdwenen was, togen de beide vrienden des nachts met de paarden naar de hun
bekende plek. Zij groeven de koffie op, die in dien tijd gebroeid had, zoodat de bessen
een gelijke donkerbruine tint gekregen hadden.
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Alles werd weder opgeladen, maar boven op de manden op een stuk doek werd wat
bras1) gelegen, om het te doen voorkomen, alsof de manden slechts daarmede gevuld
waren.
Pondjo ging dan weg, terwijl Somo met de paarden achterbleef om de eerste
morgenschemering af te wachten.
Dan zorgde hij zoo snel mogelijk met zijn paarden ongezien op den hoofdweg te
komen, die van Tjandoeredjo naar Toenggah liep. Vóór het licht was ging dit
gemakkelijk want uit vrees voor tijgers waagde niemand zich eerder op den weg.
Eenmaal op dien weg liet Somo de paarden langzaam voortgaan, hen naar hartelust
latende grazen.
Zoodra het geheel dag werd passeerden hem de eerste passergangers. Waren hier
bekenden bij dan wisselde Somo eenige woorden met hen en niemand zag er iets
vreemds in dat hij met zijne paarden met bras beladen naar Toenggah ging. Het was
immers bekend dat de vrouw van Pondjo met gekookte rijst ventte en dus was het
heel natuurlijk als Somo daarvoor bras leverde.
Met de eerste zonnestralen bereikte Somo zoo het erf van zijn bondgenoot, die
kalm was gaan slapen en dan ook zijn deur uitkwam, alsof hij den ganschen nacht
rustig op zijn amben2) gelegen had.
Zijne kinderen zond Pondjo gewoonlijk met een paar centen weg om snoepgoed
te koopen en

1) Gepelde rijst.
2) Rustbank.
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stortte dan snel met Somo de manden uit in een kleine afgeschoten ruimte, onder het
afdak achter de woning. Zoodra dit gedaan was vertrok Somo weder met zijne
vermoeide paarden, en liet Pondjo de verdere zorg voor de koffie aan zijne vrouw
over.
Zoodra de zon met volle kracht scheen en de latar achter het huis droog en warm
geworden was, spreidde ze de koffie daar zeer dun uit. Bladeren, kleine takjes en
ander vuil zocht zij uit en wierp dat tusschen het onkruid. 's Avonds veegde ze de
koffie bij elkander en borg die onder het afdak, om ze 's ochtends weder opnieuw
uit te spreiden.
Op deze wijze behandeld was de koffie na een dag of vijf droog en kon verkocht
worden.
Niemand bemerkte iets van het koffiedrogen achter de woning, doch al zou men
het gezien en achterdocht gekregen hebben, dan had Pondjo zich zonder moeite
kunnen vrijpleiten van alle schuld. Hij wist dat indien hij slechts zeide dat deze koffie
de bij kleine hoeveelheden verzamelde oogst was van de boomen, die op zijn erf
stonden, hij met rust zou worden gelaten.
De koffie-cultuur namelijk was ten allen tijde het onderwerp van de aanhoudende
zorgen van het Gouvernement. Vooral merkbaar is dit aan den onophoudelijken
stroom van nieuwe voorschriften. Wel waren deze dikwerf in lijnrechten strijd met
voorafgaanden en maakten veel gedaan werk nutteloos en ook waren ze menigmaal
onpractisch en bepaald nadeelig in de gevolgen,
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maar in ieder geval viel het niet te ontkennen, dat van hoogerhand veel aandacht aan
deze dwang-cultuur gewijd werd, al ontbrak veelal het noodige inzicht en werd weinig
rekening gehouden met de belangen van den kleinen man1).
Zoo was geruimen tijd geleden plotseling weder eene nieuwe regeling gevonden,
die zooals immer, eene oplossing heette van bestaande gebreken en onder dit devies
met bekwamen spoed werd ingevoerd.
Hoofdzakelijk kwam het hierop neer, dat de inlanders voortaan ook op hunne
erven koffie zouden planten en zoodoende de koffiecultuur met recht een volkscultuur
zou worden. Om de lieden aan te sporen, werd bepaald dat ieder inlander die een
voldoend aantal boomen op zijn erf onderhield, voortaan vrijgesteld zou zijn van
aanplant en onderhoud der veelal ver afgelegen Gouvernements-koffietuinen.
De inlanders vertrouwden de zaak niet, maar de Hollandsche ambtenaren spanden
de inlandsche Hoofden er voor en toen werd natuurlijk op ieder erf koffie geplant.
Wanneer men nu weet dat een inlander er steeds op uit is om zijn erf zoo vol
mogelijk te planten, zoodat de eene vruchtboom de andere als het ware verdringt,
dan begrijpt men wel, dat er voor koffie geen plaats meer was. Het bevel moest echter
uitgevoerd en daarom werden zoo goed

1) De gewone inlandsche landbouwer.
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mogelijk een aantal koffieplantjes langs de pagger en tusschen de vruchtboomen in
den grond gestopt. In de koele schaduw groeiden ze het eerste jaar vrij goed en
werden zelfs hooger dan elders, hoewel eenigszins spichtig.
Was het begin dus niet al te slecht, al ras bleek dat de planten in volgende jaren
wel hooger werden, maar weinig blad vormden, tenger opschoten en bijna geen
product gaven.
Het Gouvernement zag toen maar weder van deze methode af en de meeste
inlanders wisten de kale boompjes spoedig van hun erf te doen verdwijnen.
Anderen, zooals Pondjo, lieten ze onverschillig staan en al geloofde niemand dat
eenig noemenswaard product verkregen kon zijn van de spichtige koffieboompjes,
waarvan men hier en daar een klein kruintje over den pagger zag hangen of tusschen
de andere vruchtboomen staan, zoo viel niet te bewijzen, dat Pondjo de koffie niet
van die boomen had en kon hem dientengevolge niets gemaakt worden.
Op zekeren avond verscheen dan Somo weder met zijne paarden en als hij 's
ochtends vroeg met de lastdieren vertrok dan zat de koffie in de manden en diende
wat pisang of andere koopwaar om den inhoud te bedekken. Somo bracht de koffie
dan naar Tan Tiauw, de pandhuis-chinees te Tjandoeredjo, met wien hij van te voren
de prijs overeengekomen was, die gewoonlijk neerkwam op een twintig à dertig
gulden per vracht.
Zoo leefden Pondjo en Somo voor een groot
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deel van diefstal en al was Troeno niet zóó volkomen op de hoogte van de wijze van
stelen van het tweetal, toch wist hij genoeg en hinderde het hem ten zeerste, dat hij
met zijne eerlijkheid in armoede moest voortsukkelen, terwijl een ander door
oneerlijkheid een goed leven had en ongestoord zijne kwade praktijken kon
voortzetten tot schade van rustige landbouwers, waarvan velen door het ontstelen
van hun ploegvee tot armoede gebracht werden.
Tot armoede, zal menigeen vragen? Ja zeker, want zoo bemiddeld is de Javaan
tegenwoordig niet meer.
Kostbare kleeding en sieraden zijn uiterst zeldzaam geworden, niet door
hongersnood, die gelukkig nog maar in zeer enkele streken periodiek is, maar
hoofdzakelijk door den handel en wandel der Chineezen alsmede door het totaal
gemis aan behoorlijke politie, waardoor diefstallen en ondergravingen1) aan de orde
van den dag zijn. Komen eenmaal dieven in de woning, dan blijft den bewoner zelden
iets bruikbaars over. Zijn dagelijksch baadje en hoofddoek zelfs worden hem veelal
niet gelaten. Bijna immer worden de bewoners vooraf meer of minder bedwelmd,
doch mocht de man ontwaken dan is het meestal het verstandigste, dat de arme
drommel zich rustig slapend houdt, want de dieven zijn gewoonlijk goed gewapend
en deinzen voor niets terug.

1) De meest gebruikelijke wijze van inbreken bestaat in het ondergraven van de
bamboe-omwanding.
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De rijkdom van den Javaan moet dus tegenwoordig bijna uitsluitend gezocht worden
in zijn vee en aanplant. Enkelen hebben bovendien nog fraaie, solide woningen, maar
ook dit is meer uitzondering geworden in de dessa's, waar jaarlijks een groot aantal
huizen uit wraak worden aangestoken en tot den grond toe afbranden. Eene
wraakoefening die als regel zijn oorsprong vindt in aanwijzingen, door het slachtoffer
aan de politie gedaan of omdat dit zich niet schromelijk onrechtvaardig wilde laten
behandelen of afperzen.
Overgeleverd aan benden bandieten ter eenre zijde en ter andere ten speelbal aan
knevelende dessahoofden en afgunstige dessagenooten, wordt de Javaan ertoe gebracht
zich zoo min mogelijk weelde te veroorloven om niet door een of ander bezit de
aandacht op zich te vestigen.
Geen fraaie woning, die de moeite van het aansteken loont; geen sieraden of
kostbaarheden, die bandieten aanlokken en liefst zelfs geen vee, waarop veedieven
azen en dat hem het aanzien van een bemiddeld man geeft en als zoodanig tot doelwit
aanwijst voor knevelarij.
Maar zonder vee geen sawahs en zonder sawahs..... geen eten voor vrouw en kind!
Ploegvee moet hij dus houden, zoolang het mogelijk is, doch ander vee en paarden,
voor zooverre hij ze niet als lastdieren bepaald noodig heeft, geven hem onder deze
treurige omstandigheden slechts last en zorgen, waarom die dieren nog alleen
gevonden worden bij die enkele dessalieden, welke
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zich door verwantschap met machtige bandieten of met een invloedrijk dessahoofd
voldoend beschermd kunnen achten.
Is het niet treurig en klinkt het niet als bittere ironie dat de onderdaan van eene
Hollandsche Kolonie door vriendschap met bandieten bescherming moet zoeken te
krijgen, omdat het Hollandsch Bestuur hem die niet verschaft?
Met het ploegvee dus, het laatste overblijfsel van vroegere welvaart, staat of valt
de landbouwer en met hem zijn gezin. Wordt dit ploegvee hem ontstolen, dan kan
hij geen sawahs meer beplanten, is armoede in het verschiet.
En iederen nacht worden op Java een groot aantal beesten gestolen, waarvan slechts
enkelen door den eigenaar tijdig worden achterhaald, doch die meerendeels heimelijk
geslacht worden om der wille van het geringe bedrag, dat de verkoop van het vleesch
opbrengt.
Hoevele fraaie dieren gaan daardoor jaarlijks voor den landbouw verloren, die als
fok en ploegvee groote waarde hadden? Want de dieven zoeken de beste exemplaren
uit en laten de magere en oudere dieren staan.
Hoeveel vermindert daardoor de welvaart op Java, die toch reeds zoo sterk
achteruitgaande is? Wie zal met eenige juistheid kunnen opgeven, hoeveel het
waardeverlies bedraagt, geleden door het boosaardig stelen en slachten van deze
enorme hoeveelheid dieren, wier vleesch geen vierde hunner waarde opbrengt.
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Men denke en zegge niet weder, dat hier overdreven wordt. Wel is dit een veel
gebruikte methode, om zich gemakkelijk van iets af te maken, maar men verandert
geen toestanden, bezweert het gevaar niet, dat daaruit vroeg of laat moet voortkomen,
met te veinzen niet te zien. Wanneer men tusschen groote dessa's woont en het
vertrouwen van den inlander geniet, dan gaat er geen week voorbij, zonder dat men
van een veediefstal hoort, waarvan evenwel zelden iets aan het Bestuur gerapporteerd
wordt.
Ook moet men het verlies van een karbauw van vijftig gulden waarde niet uit een
Europeesch oogpunt beschouwen, maar wel degelijk in aanmerking nemen, dat de
levensstandaard en waarde van het geld in de dessa op Java zoo oneindig verschilt
van beiden in Europa.
Waar een Javaan met zijn gezin leeft van vijf of zes gulden in de maand, daar is
een verlies van vijftig gulden een zeer zware slag. Hoeveel dagen moet de man niet
werken om weder vijftig gulden te verdienen? Al werkt hij iederen dag, dan houdt
hij toch zelden meer dan drie gulden per maand over, zoodat met inbegrip van korte
ziekten en rustdagen ruim twee jaar verloopen eer een nieuwe karbauw gekocht kan
worden om het gestolen dier te vervangen.
Wie nu kan van den Javaan verlangen, dat hij zulk een langen tijd vol goeden
moed blijft zwoegen en sparen om een nieuwen buffel te koopen met het zeer goed
mogelijke vooruitzicht
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ook dat dier, ten koste van zooveel ontbering verworven, in een enkelen ongelukkigen
nacht weder te verliezen? Want veedieven heeft men in overvloed en de kans om
gevangen genomen en veroordeeld te worden is zóó gering, dat carte blanche tot
stelen daar vrijwel mede gelijk staat.
Is het te verwonderen dat de Javaan als hem eenmaal zijn eenigen rijkdom, zijn
ploegvee, ontstolen is, berust in het noodlot en voortaan bij den dag leeft?
Is het te verwonderen bovendien, indien een groot aantal dezer inlanders, tot den
bedelstaf gebracht door onbeschaamde dieven, die een goed leven leiden ten koste
van anderen, ten laatste in hun verlangen naar zulk een onbezorgd leven, hunne
beginselen van eerlijkheid over boord werpen en zelf gaan stelen en de bestaande
dievenbenden versterken?
Slechts enkelen blijven zooals Troeno ook in hunne armoede standvastig en
minachten hunne oneerlijke langenooten, al mochten die bemiddeld en in aanzien
zijn.
Doch die enkelen, die zonder eenige moreele steun en tegenover de zware
verleiding op eerlijkheid en plichtsbetrachting blijven prijs stellen, die weinigen
bewijzen dat de Javaan van nature niet slecht is en slechts goede politie en justitie
vereischt wordt om een einde te maken aan de boevenhiërarchie, die zekerder dan
misgewas en despotisch Zelfbestuur, de welvaart en de zede-
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lijke waarde der bevolking ten gronde richt.
Maar men wachtte niet te lang, want de tegenwoordige toestand is zóó immoreel,
dat het aantal rustige, eerlijke onderdanen steeds vermindert en de ontevredenheid
meer en meer toeneemt. Wanneer het kalf verdronken is, kon het dempen der put
wel eens door andere machten in handen genomen worden. Men dommele niet voort,
waar de tijd dringt en helpe den Javaan onverwijld aan veiligheid van have en goed.
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Derde hoofdstuk.
Toen Troeno meende, dat Pondjo ver genoeg vooruit was stond hij op en keek den
grond na. Noch op den weg evenwel, noch op het paadje, dat de beide mannen
daareven waren afgekomen zag hij eenig spoor. Geslepen als Pondjo was had hij
blijkbaar vermeden om denzelfden weg te gaan, waarlangs hij de dieren geleid had
en thans deze weg genomen om naar de dieren te gaan zien. Zoo ontliep hij de kans
mogelijke vervolgers te ontmoeten en wilde het toeval, dat die juist bij de dieren
waren, als hij van den anderen kant kwam, welnu, - het kon toch zijn, dat hij bamboe
ging halen en toevallig daarlangs kwam.
Even meende Troeno nog het paadje in te slaan en eens te gaan zien naar de dieren,
maar gelukkig bedacht hij zich in tijds en schrok van zijn eigen domheid. Als degenen,
die het vee opspoorden hem daar vonden, zou men hem immers voor den dief houden
en hoe kon hij, arme man, zich verdedigen. Het distriktshoofd zou veel te

Boeka, Pàh Troeno

45
verheugd zijn, eindelijk eens het vatten van een veedief te kunnen rapporteeren en
alles zoo bezwarend mogelijk voorstellen.
Bevreesd nam Troeno zijn bamboe op en verliet snel de gevaarlijke plaats. Zonder
ophouden liep hij door naar de dessa.
Bij de warong zette hij zijn vracht neder en ging binnen om te eten, want het was
middag geworden en hij had honger. Na het eten praatte hij even met de andere
lieden, die daar waren en nam toen zijn bamboe weder op en bracht die naar huis.
Moede van het dragen en de ongemakkelijke ligging den afgeloopen nacht in de
gerdoe, strekte hij zich op de rustbank uit en sliep weldra in.
Omstreeks drie uur werd hij wakker en ving aan met herstellen van de pagger.
Een paar bindlatten, die vermolmd waren, verving hij door nieuwe, waarvoor hij de
grootste bamboe in vieren spleet en bond toen alles met bamboebast, die hij van een
paar kleinere bamboes sneed.
Na een goed uur was hij gereed. De overblijvende bamboe legde hij in de schaduw
tegen de pagger en daarna liep hij den weg op naar het bosch, want hij wilde zien of
een kantjil in een der strikken gevangen was.
Langzaam wandelde hij voort, want haast had hij niet; indien hij slechts vóór
donker uit het bosch zou zijn, was dit voldoende. Zoo werd het vijf uur eer hij den
lohboom naderde en onder het dichte lommer begon het reeds duister te
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worden. Voorzichtig keek hij de strikken na Eerst op het eene paadje, toen op het
tweede, doch de eerste was nog onaangeroerd en de tweede door een of ander sterk
dier, dat waarschijnlijk met de poot daarin geraakt was, uitgerukt en meegenomen.
Bij de derde strik zag hij eenige beweging en keken twee groen glanzende oogjes
hem van onder het onkruid aan; dat moest een kantjil zijn. Behoedzaam wierp hij
zijn arit weg en greep het diertje met beide handen bij den rug. Hij moest oppassen,
want niet alleen zijn de gespleten hoeven vlijmscherp, maar ook de slagtanden der
oude mannetjes kunnen leelijke wonden toebrengen.
Zoodra het dier zich voelde aanvatten begon het erbarmelijk te schreeuwen en
poogde los te komen. Maar voorzichtig vatte Troeno de teere pootjes en bond ze met
den strik aan elkander en het steeds schreeuwend beestje op de linkerarm nemende,
de arit in de rechterhand, ging hij snel huiswaarts.
Hoewel het reeds bijna donker was toen hij de dessa bereikte, maakte het
doordringend, klagend geschreeuw van het gevangen diertje, dat velen hun erf
kwamen afloopen om te zien wat dit beduidde.
Bij het naderen zijner woning, drong ook daar het geschreeuw door en liep Sainum
snel naar buiten haren vader te gemoet.
- Wat is dat? vroeg de lieftallige kleine.
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- Ik heb een kantjil gevangen.
- Waar is het gevangen?
- Als het niet in het bosch is?
- O, wat is het aardig. Wat wordt er mede gedaan?
- Daar maken we een mooie kooi voor en dan gaat het met Legi1) naar de stad.
- O, voor den optocht van den Regent?
- Ja.
- Het is nu Pon1), dus over drie dagen.
- Ja. Legi is het immers Harihojo?
- O, ja.
Intusschen waren ze het huis binnengetreden en werd het diertje voorloopig met
gebonden pootjes onder een omgekeerde mand gelegen, waarop een zware steen
geplaatst werd. Eenmaal onder den mand, hield het met schreeuwen op.
Nu kwam de overgebleven bamboe goed te stade en zoodra allen gegeten hadden,
ving Troeno aan een soort kooi te maken.
Het werd vrij laat voordat hij daarmede gereed was en Sainum, die eerst op een
matje liggend had toegekeken, was reeds lang in slaap gevallen. Evenwel toen Troeno
het diertje te voorschijn haalde, begon het opnieuw te schreeuwen, waardoor het
meisje wakker werd. Zij hielp haren vader om de pootjes los te maken opdat het zich
in zijn nieuw verblijf vrij kon bewegen.
Bohsainum, zooals Troeno's vrouw naar haar

1) Legi, Pain, Pon, Wagéh, Kliwon. De vijf dagen van de javaansche week (passar).
1) Legi, Pain, Pon, Wagéh, Kliwon. De vijf dagen van de javaansche week (passar).
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jongste genoemd werd, had intusschen een paar pisangs geschild, die zij in de kooi
deed. Nog even verlustigden zij zich in den aanblik van het fijngebouwde diertje,
doch niet lang meer, want het was hoog tijd om te gaan slapen.
Troeno sloot zorgvuldig de deur, doofde het vuur en zette het primitieve lampje
in een bamboe koker aan den wand. Daarna zocht ieder zijn slaapplaats op. Troeno
en zijn vrouw in het linker, Sainum in het rechter hokje, dat tegen den achterwand
was afgeschoten, en weldra lagen allen in diepen rust.
Rustig te kunnen slapen, dàt was het groote voordeel van arm te zijn; dan had men
geen dieven te vreezen. Wel was het aangenaam als den nood drong wat zilvergeld
te hebben, dat zorgvuldig verstopt buiten het bereik der inbrekers bleef, maar ook
van dit bezit was men niet zeker en het bracht bovendien zijne eigenaardige gevaren
mede. Zelden toch kan het bezit van eenig geld voor de naaste omgeving verborgen
blijven en dan behoefde men slechts het leenen van geld aan iemand te weigeren of
ongenegen te zijn zich door kabajan1) of loerah te laten plukken om wrok op te
wekken.
En van wrok, dat is op Java bekend, komt allicht een brand. In de ontzettende hitte
der vlammenzee verdwijnt dan het zorgvuldig bewaarde geld en slechts enkele
droppels gesmolten zilver

1) Bode van den loerah.
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is alles, wat daar later van terug te vinden is.
Bij Troeno werd den volgenden ochtend langer geslapen dan anders, want
Bohsainum zou niet naar de onderneming gaan. Heden zou zij met Sainum naar de
passar te Tjandoeredjo gaan om inkoopen te doen, want hedenavond was het malem
songo1) en zouden zij hun malemman hebben, al was het dan heel eenvoudig.
Terwijl zijn vrouw baadde en zich kleedde, toog Troeno met de kooi, waarin de
kantjil was, naar den loerah.
- Kijk, hebt u er al een? riep Kariomedjo verrast, zoodra hij Troeno zag.
- Ja, gisteravond gevangen, zeide Troeno deemoedig, zich gevleid gevoelende
door de vreugde van het dorpshoofd.
- De kooi is ook mooi. Straks zal ik het naar de assistennan2) laten brengen, en
verheugd dacht de loerah aan den lof, die hem door den assistent-wedono en misschien
zelfs later door den Regent zou worden toegezwaaid voor zijn ijver.
Troeno vroeg verlof en ging het erf af, doch werd teruggeroepen door het
dorpshoofd, dat hem, toen hij naderbij kwam, zeide:
- Ik vergat het daareven, maar mijnheer de assistent-wedono heeft mij gisteren
gezegd, dat mijnheer de controleur onderzoek verlangde naar

1) Den avond van den 28sten der Poewasa maand.
2) Woning van den assistent-wedono.
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uw kind. Uw kind zou zijn weggeloopen en haar schuld nog niet afgedaan hebben.
- Mijn kind weggeloopen? vroeg Troeno onthutst.
- Ja, zoo zou het wezen. Ik denk, dat mijnheer de controleur meent, dat het kind
hier is, maar ik heb al aan den assistent-wedono gezegd, dat het hier niet is.
- Weggeloopen, waarheen? Een kind dat nog zoo klein is? vroeg Troeno beangst.
- Dat weet ik niet. Ik ben alleen op die wijze door mijnheer den assistent-wedono
ondervraagd. Maar, liet de loerah volgen, die medelijden had met de smart van den
armen vader: ‘als u naar de kotta gaat, misschien dat u dan aan de controleurswoning
inlichtingen kunt krijgen.
- Ja, ik zal het probeeren, mompelde Troeno en ging diep verslagen naar huis.
- Wat is er, vroeg zijne vrouw, verschrikt door het uiterlijk van haar man.
- Kasira is weg.
- Kasira weg? Waarheen? riep Bohsainum.
- Ik weet het niet. Straks zal ik naar de stad gaan om te informeeren.
- Allah, weeklaagde de moeder en barstte in tranen los.
Nu kon Troeno zich niet meer inhouden en in scherpe bewoordingen verweet hij
haar het kind zoo jong reeds naar de stad te hebben gebracht.
Diep troffen die woorden het moederhart en hevige wroeging gevoelde Bohsainum
over hare
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daad. Kon zij die maar ongedaan maken en haar kind wederkrijgen.
Bohsainum was niet slecht. Het verlangen naar opium en de ziekelijke toestand,
waarin zij door het derven daarvan verkeerde, had tijdelijk haar moederlijk gevoel
verdoofd en later had zij haar hart het zwijgen opgelegd, zich voorhoudend, dat het
meisje nu goed bezorgd was.
Maar het kind kon toch niet verdwenen zijn, zoo poogde zij zich gerust te stellen.
Troeno moest maar dadelijk haar gaan zoeken.
Snel zocht zij al het geld bij elkander, dat zij zoo zuinig voor de Harihojo gespaard
had. Zoowel hetgeen voor de malemman bestemd was, als wat dienen moest om de
eerstvolgende dagen hun onderhoud te bekostigen, wanneer op de feestdagen niets
te verdienen viel. Zij moest zich dan maar wat behelpen en in de warong rijst leenen.
Al het geld gaf zij aan haar man, die spoedig vertrok, haar met hun jongste in wanhoop
achterlatende.
Op het heetste van den dag bereikte Troeno de kotta, doodmoede van het ongewone
loopen op den zonnigen, kiezeligen weg.
Het eerst begaf hij zich naar de passar, waar hij zijnen honger stilde. Door de
vrouw, waar hij het eten kocht, liet hij zich de controleurswoning uitduiden en na
eenig zoeken slaagde hij deze te vinden.
Voor het huis gekomen, bekroop hem evenwel de vrees, dat hij nimmer den moed
zou hebben
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het erf te betreden. Hij, de eenvoudige dessabewoner, die hoogstens eene enkele
maal aan de woning van den opzichter eener landbouw-onderneming geweest was
en dan zelfs den moed niet gehad had, om het erf op te loopen maar, neergehurkt op
den weg, gewacht had tot een bediende zijne boodschap had overgebracht.
En wat beteekende het eenvoudige bamboeverblijf eener geëmployeerde bij deze
ruime, gemetselde woning, helder gewit en met het goed onderhouden erf, vol
bloempotten en fraaie planten.
Daarbij was dit de woning van een hoog ambtenaar, die immers ver stond boven
den assistent-wedono, wat reeds daaruit bleek, dat de laatste te paard moest hollen
achter den wagen, waarin de controleur gemakkelijk gezeten was.
Hoe kon hij ooit den moed hebben het erf van dezen Hollandschen machthebbende
te betreden, waar hij zich herinnerde, dat de paar malen, toen de loerah hem een brief
had laten brengen bij den assistent-wedono, hij diens woning slechts bevend en
verlegen had durven naderen.
Als de controleur eens zelf thuis was en hem zag zitten. Eene siddering voer Troeno
bij deze gedachte door de leden en onwillekeurig keek hij anstig om zich heen. Zoo
bleef hij zitten en zag van verre hoe de huisjongen de voorgalerij aanveegde en de
deuren en vensters opende om de namiddagkoelte binnen te laten. Even later zag hij
een Europeaan in huiskleeding te voorschijn komen en zich in een wipstoel plaatsen.
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Dat moest de controleur zijn, die zou hem zeker wel kunnen inlichten over zijn kind,
maar waar den moed te vinden dit te vragen. Troeno bleef dus waar hij was. Steeds
wachtende dwaalden zijne gedachten af naar zijn kind, hoe lief en aardig ze was en
eindelijk als een dreigend spook kwam hem het gevaar voor oogen, waarin zij
misschien verkeerde. Toen overwon hij zijn vrees, hij had immers geen kwaad gedaan
en gedreven door smart over zijne lieve kleine stond Troeno op. Met dezelfde
onverschillige berusting, waarmede hij geheel alleen, zoo bij dag als bij nacht door
het woud ging, zonder zich te bekommeren om de ronddwalende tijgers, liep hij
koelbloedig het erf op, beklom de treden van de voorgalerij en zette zich op de laatste
trede neder, niet ver van den controleur. Te veel vervuld met zijn kind en te verbaasd
over de gemakkelijkheid, waarmede de stoute daad hem afging, dacht hij niet aan
het maken van oen sembah1) of andere onderdanigheid, maar zei eenvoudig, met
flinke stem:
Koelo nowon.2)
Zoo iets was den controleur nog nooit overkomen. In Indië geboren en opgevoed,
overigens volbloed Europeaan, was hij geheel en al een man van vormen en
uiterlijkheid. Zijne aangename manieren en joviale wijze van omgang met de

1) Eerbewijs. De tegen elkander geplaatste handen naar het gezicht brengend, daarbij het hoofd
buigend en dan het gezicht gedeeltelijk in de handen verbergend.
2) Ik vraag verlof.
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welgestelde Europeanen, hadden hem allerwege een goeden naam bezorgd en het
gebrek aan degelijkheid en ambtsijver handig verborgen. Hoe moest deze persoon
zich gevoelen, in het besef zijner waardigheid en van de hormat,1) waarop daarvoor
aanspraak gemaakt mocht worden, bij de alles te buitengaande onbeschoftheid van
zulk een nietige worm, als deze schamele inlander in zijne oogen was. Was het te
verwonderen dat het eenigen tijd duurde, voordat de getergde ambtenaar, zoo diep
gekwetst in hetgeen bij hem boven alles ging, het gebruik over zijn spraak terugkreeg
en niet dadelijk woorden kon vinden om zich uit te drukken.
Eindelijk is hij zichzelf weder en gereed den man duchtig onder handen te nemen,
maar daar herhaalt Troeno, dewijl hij geen antwoord kreeg, op denzelfden toon zijn:
- Koelo nowon.
Nu breekt de woordenstroom los en al verstond Troeno geen woord, want de
Hollander sprak maleisch, zoo begreep hij uit de woeste blikken en gebaren, dat de
ambtenaar òf dol òf dronken was, zooals de inlanders dat onder elkander noemen en
liep ijlings de trappen af en bleef beteuterd buiten staan.
Ondertusschen was op het misbaar de huisjongen afgekomen. De controleur werd
steeds woedender op den javaan, die hem zoo weinig respekt bewees en nu zelfs niet
hurkte,

1) Eerbewijzen.
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maar nog bleef staan. Toornig beval hij zijn bediende den man te vatten en aan de
politie over te geven.
Op dit bevel sprak de jongen Troeno barsch aan en gelastte hem naar de
bijgebouwen te gaan en daar te wachten.
Evenmin als het grootste aantal der dessabewoners verstond Troeno een woord
maleisch en had dus niets van het bevel van den controleur verstaan. Toen daarom
de huisjongen, in het javaansch, hem beval naar de bijgebouwen te gaan, meende hij
verkeerd begrepen te zijn en hoewel niet gerust onder de dreigende blikken van den
controleur, hurkte hij neder en zeide tot den jongen.
- Ik verlang niets, maar wilde alleen navragen waar mijn kind is.
- Siemin, riep de controleur, meer en meer opgewonden ‘versta je me niet, neem
de kerel mede als hij niet wil.
Doch Siemin was aan de driftige buien der Hollanders gewoon, daarvoor was hij
lang genoeg overal huisjongen geweest, en daarom zeide hij alleen:
- Ja mijnheer, doch richtte zich weder kalm tot Troeno en vroeg nieuwsgierig:
- Wie is uw kind?
- Volgens zeggen is mijn kind, dat hier baboe was, verdwenen.
- Loh, is u de vader van de kleine Kasira?
- Jawel. Waar is het meisje nu?
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De controleur was intusschen wat bedaard. Uit de houding van zijn bediende zag hij,
dat er iets bijzonders was en hoewel hij geen woord javaansch verstond1) had de naam
zijner verdwenen baboe bent opmerkzaam gemaakt. Hij stond op en kwam naar
voren.
- Wat is er toch Siemin? vroeg hij ongeduldig.
- Die man zegt dat hij de vader van Kasira is.
Deze mededeeling was allerminst geschikt om den toorn van den Hollandschen
ambtenaar te bezweren. Dat was de vader van zijne baboe, deze onbeschofte kerel;
nu, dan had die ook zeker het kind stil weggehaald. Maar hij zou die brutale vont dat
inpeperen en hem laten voelen, dat een ambtenaar niet met zich laat spelen. Gaven
de strafbepalingen geen middel om zulke oplichters te straffen en konden
huisbedienden bij partikulieren naar verkiezing wegloopen, al hadden zij daar ook
nog zooveel voorschot, bij hem zou zulks niet ongestraft gebeuren, daartoe had
gelukkig een ambtenaar nog te veel prestige onder de inlandsche Hoofden.
- Gemeene bandiet, waar heb jij je kind verstopt, riep hij Troeno met toornigen
blik toe, daarbij zenuwachtig met de fijne hand aan het dunne snorretje draaiende.
Doch Troeno antwoordde niet. Wel zag hij, dat

1) Voor controleurs op Java is de kennis der javaansche taal niet verplicht, wèl voor particuliere
betrekkingen in het binnenland. Daar heeft men reeds lang ingezien, dat voor den omgang
met inlanders en om rechtvaardig en billijk tegenover hen te kunnen zijn, kennis van de taal
eene eerste vereischte is.
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die Hollander erg kwaad was en niets goeds met hem voor had, maar hij verstond
geen woord en zweeg.
- Die man verstaat geen maleisch, lichtte Siemin toe.
- Zwijg, beval de controleur, die geene tegenwerpingen duldde. ‘Als je niet zegt,
waar je kind is, laat ik je in de gevangenis zetten, schavuit! dreigde hij Troeno.
Al begreep Troeno er niets van, zoo zag hij wel dat mijnheer driftig was en iets
vroeg. Hij maakte daarom een sembah en zeide:
- Jawel, en zich tot den huisjongen wendende vroeg hij:
- Wat wil mijnheer toch. Ik versta er niets van.
- Weet ik het, bromde de jongen, die gekrenkt was door het afsnauwen van zijn
heer, en venijnig liet hij volgen: ‘Hij is dronken denk ik.
- Zeg, als je niet antwoord, laat ik je oppakken, boef! riep de controleur Troeno
toe. Hoewel nog steeds vertoornd, was hij grootendeels reeds gekalmeerd. Hij kon
niet lang in vuur blijven, dat lag niet in zijn aard en moede van de buitengewone
inspanning, liet hij zich in zijn stoel vallen. Weldra herkreeg hij geheel zijne
zelfbeheersching en toen vol waardigheid beval hij:
- Siemin laat de kebon1) die man bewaken en roep de kapala kampong2).

1) Tuinman.
2) Hier de loerah van een kampong (stadswijk).
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- Jawel, antwoordde Siemin en gaf uitvoering aan het bevel.
Een tien minuten later kwam een net gekleede inlander eerbiedig gebukt het erf
op. Het hoofd naar den grond gebogen, de hoed in de hand, naderde hij. Bij een der
bloempotten legde hij den hoed neder en hurkte toen deftig en onderdanig voor de
treden van de voorgalerij.
- Koelo nowon, zeide hij, een sembah makend en bleef met gebogen hoofd zitten.
- Kapala kampong (de man keek op) neem dezen kerel mede en zeg tegen den
wedono1) dat hij hem gevangen moet zetten. Ik zal er morgen wel over spreken.
- Jawel. Ik vraag verlof.
- Ja.
De kapala stond op. Zacht zeide hij tot Troeno:
- U gaat mede, nam zijn hoed op en verliet met Troeno het erf.
Op den weg zette hij den hoed op en na eenigen tijd gegaan te zijn, vroeg hij:
- Waar is u vandaan?
- Ik woon in de dessa Toenggah. Mijn kind was baboe bij mijnheer den controleur.
- Is zij niet meer daar?
- Neen, volgens zeggen is zij verdwenen. Daareven kwam ik daar om te hooren,
hoe dat gebeurd was, maar mijnheer was voortdurend boos.
‘Ik heb order gekregen u naar den wedono te brengen.

1) Distrikthoofd.
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- Moet ik naar den wedono? Waarom? vroeg Troeno, die bezorgd begon te worden.
- Ik weet het niet, antwoordde de kapala. ‘Hier is het huis al.
Zij betraden het erf en liepen voort tot de voorgalerij, waar evenwel niemand te
zien was. Nadat zij neergehurkt waren, kwam een net gekleedde jonge man van
achter het huis en blijkbaar goed bekend met de kapala, vroeg hij vriendelijk, terwijl
hij zich op den rand van den iets hooger liggenden vloer der galerij zette:
- Mas1) loerah, wat is er?
- Is mijnheer de wedono er niet?
- Neen, mijnheer is naar de viskaal.
- Het maakt niet uit. Zegt u maar aan mijnheer de wedono, dat op bevel van
mijnheer den controleur deze man gevangen gezet moet worden. Morgen zal mijnheer
zeggen, wat er verder gebeuren moet.
- Het is goed. Straks zal ik het zeggen.
- Ik vraag verlof, mas? zeide de loerah vriendelijk lachend, zooals dat tegen meer
bekenden gebruikelijk is en waarop met een innemende lach om de lippen door de
djoeroetoelis2) geantwoord: ‘Jawel, mas.
- Hierheen, beval de djoeroetoelis Troeno, die op dit bevel haastig opstond, zich
o zoo klein gevoelend tegenover den keurig gekleeden jongen man op dit erf van
een invloedrijk Hoofd.

1) Titel, veel als beleefdheidsvorm gebruikt.
2) Schrijver.
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- Blijf hier wachten, voegde de schrijver hem toe, hem eene plaats aanwijzende onder
het afdak van de bijgebouwen.
Zwijgend hurkte Troeno neder. Wat al gedachten kruisten hem door het brein,
terwijl hij in die vreemde omgeving zat te wachten. Dezen morgen nog verheugd
over de tevredenheid van den loerah en thans hier als gevangene. Waar moest dat
mee eindigen? Angstig werd het hem te moede als hij daarbij dacht aan de woede
van den Hollandschen ambtenaar, wat stellig niets goeds voorspelde, al kon hij de
aanleiding zelfs niet gissen. Maar hij was Javaan en daarom begreep hij hoe nietig
zijne persoonlijkheid was in vergelijking met den Hollandschen ambtenaar die zooveel
macht had. Hij vermoeide zich ook niet met uit te rekenen of men wel recht had hem
zoo te behandelen; als Javaan toch wist hij beter dan iemand, dat macht gaat boven
recht.
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Vierde hoofdstuk.
Het werd donker en nog steeds zat Troeno in angst en vreeze te wachten. Eindelijk
tegen zeven uur kwam de wedono thuis en even later werd Troeno door den
djoeroetoelis geroepen en naar de voorgalerij gebracht, waar hij buiten neerhurkte.
De wedono zat in een wipstoel naast de tafel Hij was op de malemman bij den
viskaal geweest en had het den geheelen dag zeer druk gehad, want de toebereidselen
voor den feestdag vorderden veel tijd. Voor het eerst zat hij eens rustig en
onwillekeurig dwaalden zijne gedachten af, terwijl hij starend keek in de duisternis
voor hem, waar het licht der kleine petroleumlamp niet reikte.
Met afgunst dacht hij aan die collega's, die hunne standplaats ver van de hoofdplaats
hebben en als zelfstandig gebieder optraden en geëerbiedigd werden.
Wie eerbiedigde hem, de wedono kotta1)? Wat

1) Hoofd van het kotta (stad) distrikt.
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beteekende zijne pajong1), waar men dagelijks die van den Regent, patih2) en andere
hooge Hoofden zag?
Een gewoon kapala genoot meer aanzien in zijne dessa, dan hij, wedono, in de
kotta.
Daarbij werd een wedono uit de dessa wel meermalen naar de kotta ontboden en
soms door ambtenaren op tournée bezocht, maar voor het overige waren zij volkomen
vrij in hunne woning en omgeving, en wat had hij voor vrijheid? Op alle tijden van
den dag of nacht werd hij geroepen en kwamen boden orders brengen. Soms wilde
de controleur hem spreken, dan weder verlangde Regent of patih inlichtingen of de
hoofddjaksa vroeg zijne getuigenis, of kwam een loerah hem een misdaad melden,
die hij dadelijk onderzoeken moest. Bovendien was er een aanhoudende stroom van
klachten, waaronder de lastigste waren van Europeesche dames over verdwenen
tafelgerei en snuisterijen of met voorschot geëclipseerde bedienden. Vele daarvan
nam hij eenvoudig voor kennisgeving aan of zond voor den vorm een kapala om
nadere inlichtingen te vragen, maar als het eene dame betrof, die bevriend was met
een hooggeplaatst ambtenaar, dan was hij voorzichtigheidshalve genoodzaakt nog
meer notitie te nemen van haar gestolen kip, dan van een moord in de kampong;
zooveel had hij gedurende zijn loopbaan wel geleerd.

1) Iedere waardigheid is kenbaar aan de pajong (zonnescherm).
2) Inlandsch Hoofd tusschen wedono en Regent.
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De eenige lichtzijde, die voor hem eene plaatsing in de kotta had, was de uitmuntende
gelegenheid om op de hoogte te komen van aard en gewoonte der Hollanders.
Daarmede zou hij later zijn voordeel kunnen doen.
Eene lichte beweging van Troeno bracht hem eensklaps in herinnering, dat daar
iemand wachtte. Dat was ook weder zulk eene onaangename geschiedenis. Wat moest
hij met dien man aanvangen. Zoover hij uit de mededeeling van zijn schrijver kon
opmaken, had de man niets bijzonders misdreven en misschien alleen niet gegroet
of op andere wijze den controleur boos gemaakt. Daarvoor moest men hem nu zoo
laat op den avond weder storen.
- Waar ben je vandaan? vroeg hij Troeno norsch.
- Ik vraag vergeving, duizendmaal, heel erg vraag ik vergeving.....
- Laat dat maar, viel de wedono hem ongeduldig in de rede, doch zonder ruw te
worden. Hij zag wel hoe de man beefde van vrees en uit angst zijne woorden niet
kon vinden.
- Jij woont in de dessa; ja? Welke dessa?
- In uw1) dessa Toenggah.
- Toenggah? Tot welken assistent behoort dat?
- Het behoort tot mijnheer den assistent van Tjandoeredjo.

1) Uw is hier een beleefdheidsvorm, willende aanduiden ‘de U toegewijde’.
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- Wat heb je voor schuld?
- Dat weet ik niet. Zoover ik weet heb ik niets misdaan.
- Wat beduidt dat? Mijnheer de controleur zal je niet hierheen zenden, als je geen
schuld hebt.
Zacht mompelend erkende Troeno dit. Hij wilde zich niet langer verzetten. Dat
hielp toch niets. Dan was het maar beter schuld te bekennen, al wist men niet waaraan.
De wedono had evenwel genoeg ervaring om den gedachtengang van Troeno te
raden. Vooral bij lieden uit afgelegen dessa's kwam het veelvuldig voor, dat zij,
hoewel onschuldig, toch maar bekenden iets misdreven te hebben, gedeeltelijk uit
vrees den toorn op te wekken van hun ondervrager, deels uit verlangen om van het
verhoor af te komen, zij het dan ook ton koste van eenige straf. Hij kende wel
Hoofden, die van deze eigenaardigheid der eenvoudige lieden profiteerden om tegen
beter weten in, den man voor schuldig te laten doorgaan en zich zoodoende verder
onderzoek en last bespaarden, doch hijzelf had zich nimmer daarmede ingelaten.
Dan had hij maar liever wat meer moeite.
Ondertusschen haalde hij een pauwenveeren sigarettenkoker te voorschijn, nam
een strootje en stak het aan. Nadat hij een paar maal met welgevallen de blauwe
wolkjes had uitgeblazen, leunde hij gemakkelijk achterover in den stoel en vroeg:
- Wat doe je in de stad? Je huis ligt zoo ver.
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Deze vraag bracht Troeno de reden te binnen, waarom hij in stad gekomen was en
door smart overweldigd bij de gedachte aan zijn arm kind, kon hij slechts met moeite
in korte, afgebroken zinnen het Hoofd verhalen, hoe hij het bericht van het verdwijnen
van zijn dochtertje bij den loerah had vernomen, toen hij daar een kantjil bracht voor
den Regent. Hoe hij zich gehaast had naar de kotta te gaan en bij den controleur
inlichting had willen vragen maar toen een hevig standje had gekregen en door den
kapala was medegenomen.
De wedono gevoelde bij het aanhooren van dit kinderlijk eenvoudige verhaal diep
medelijden met den armen dessaman, die zijn kind verloren had en nu zich nog den
toorn van den controleur op den hals had gehaald. Waarover zou die ambtenaar zich
zoo kwaad gemaakt hebben? Om eenige opheldering dienaangaande te erlangen
vroeg hij op vriendelijk aanmoedigenden toon:
- Wat zeide mijnheer de controleur?
- Dat weet ik niet, luidde wanhopig het antwoord. ‘Ik ben maar een nietig persoon.
Ik heb het niet begrepen.
Dat was het, dacht de wedono. De controleur heeft hem iets gevraagd, de man
heeft in zijn angst niets verstaan en maakte daarmede den Hollander boos.
- Waarom heb je mijnheer de controleur niet verstaan? Je bent toch niet doof?
- Ja het is mijn schuld, erkende Troeno terneergeslagen.
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Daar had men het al weder. Uit vrees tegen te spreken bevestigt de man maar alles
wat hem gevraagd wordt, en met eene ongeduldige beweging wierp de wedono het
eindje van zijn strootje naar buiten in het donker, waar het een oogenblik lichtend
koolde en toen doofde. Nog eene laatste poging besloot het Hoofd te wagen en op
vaderlijken toon vroeg hij:
- Kijk, je moet niet bang zijn. Ik ben geen Hollander. Waarom vertel je niet alles
ronduit? Waarom was mijnheer de controleur boos op je?
- Werkelijk mijnheer ik weet het niet. Ik ben erg dom, ik versta geen maleisch.
Hoe aartsdom vond de wedono zichzelf, dat hij daaraan niet gedacht had. De
controleur kende geen javaansch en een dessaman geen maleisch. Daarmede was het
geheele geval opgehelderd. Dat kwam er van als de ambtenaren de taal niet kenden.
Ze verstonden de lieden niet en dezen wederkeerig hen niet. In plaats dat de heeren
dan inzagen, dat de fout daarvan bij hunzelven lag, maakten ze zich boos en gingen
tegen de eenvoudige drommels te keer, alsof deze het grootste onrecht gepleegd
hadden.
Hoevele malen reeds had hij in zijne betrekking gevallen te behandelen gehad,
die enkel en alleen hunne oorzaak vonden in die onkunde der taal bij heeren
ambtenaren. Wat moest hij nu met dezen man doen? De controleur had bevolen, dat
hij in de gevangenis gezet moest worden, maar daar kwam niets van in. Die man
mocht een
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arme koelie zijn, hij was toch Javaan, zooals hij, wedono, zelf was. De voorvaderen
van dien man waren de onderdanen van zijn eigen adellijke voorouders geweest en
waren die gehate Hollanders niet gekomen, dan was het nog zoo. Dan was hij een
machtig Hoofd en had zich niet te schikken naar de nukken van die ongeloovigen,
waarvan hij nimmer ten volle karakter en denkbeelden zou leeren begrijpen. Die
arme vader nog meer leed aandoen deed hij in geen geval. Als de zaak zich trouwens
had toegedragen, zooals hij veronderstelde, dan moest de controleur zelf toch
begrijpen leelijk kans te loopen zich de vingers te branden, want de Resident was
niet gemakkelijk en een Hollandsch ambtenaar kon nimmer weten, welke verborgen
vijanden hij had. Eene nonchalance in de vormen, een enkel in toorn ontsnapt woord
is voldoende om bij een Javaansch Hoofd een hevigen wrok op te wekken, waarvan
het bestaan niet eens vermoed wordt. Daarom was het ook in het belang van den
controleur beter om de man niet naar de gevangenis te zenden, waardoor de zaak aan
verschillende inlandsche hoogere en lagere Hoofden bekend zou worden.
Zeker het kon goed afloopen, maar ook niet.
De controleur mocht hem dankbaar zijn, dat hij zich de moeite gegeven had den
man te ondervragen en niet eenvoudig het bevel had laten uitvoeren. Maar wat
veroorzaakte zulk een ambtenaar nu weder een onnoodigen last. Men had hem vroeger
wel verteld, dat het Gouvernement
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voor ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur zeer geleerde menschen uitzocht,
maar zijns inziens kon zonder schade van die geleerdheid heel wat gemist worden.
Hoe menig Regent stond niet als een bekwaam bestuurder bekend, hoewel diens
geleerdheid niet in de schaduw kon staan van die van een nieuwbakken uitgekomen
aspirant-controleur? Wat hielp boekengeleerdheid als kennis van taal en volksaard
ontbraken, de twee zaken, die met flink karakter, scherpen blik, menschenkennis en
edele inborst de hoofdvereischten voor een goed bestuursambtenaar zijn?
Hield het Gouvernement hier meer rekening mede en gat het aan allen, die deze
eigenschappen bleken te missen, eene bureaubetrekking, hen onverbiddelijk, zonder
aanzien des persoons uit het corps B.B. verwijderend, dan zou de achting voor den
Hollandschen ambtenaar zeker toenemen en daardoor ook voor het door hem
vertegenwoordigd Gouvernement. Dan zou het niet meer voorkomen dat ambtenaren
hunne toevlucht namen tot onbillijke gestrengheid en ruwheid om door vrees de
verlangde vereering van bruin en blank te verkrijgen, welke door achting voor hun
persoon en voorbeeld op heel wat deugdelijker grondslagen gebaseerd zou zijn.
Dan ook zou het voor de inlandsche Hoofden oneindig aangenamer dienen zijn,
en zouden zij in het algemeen hun taak met lust en ijver vervullen, wat thans veeleer
een zeldzaamheid is. Wat wonder!
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Niet dat hij in zijne veeljarige loopbaan slechts ongeschikte Hollandsche ambtenaren
had aangetroffen, integendeel, hij had ook ambtenaren gekend, onder wie hij met
genoegen gediend had, voor wie hij werkelijk respekt gevoelde en niet slechts eerbied
geveinsd had, zoolang hunne pajong in zicht was. Edele figuren, die hij steeds met
achting zou blijven gedenken! Maar hoeveel te meer griefde het, na zulk een tijd van
aangenaam werken, weder te moeten dienen onder iemand, die voor
bestuursambtenaar niet geschikt was en het goede, dat verstandige voorgangers door
hun onvermoeid werken tot stand gebracht hadden weder in korten tijd te niet deed.
Kom, het werd laat en die man zat daar nog.
- Jij blijft hier. Ga niet weg, want dan zal ik je laten oppakken en naar de gevangenis
laten brengen.
Bijna onhoorbaar verklaarde Troeno niet weg te zullen loopen.
- Vraag den djoeroetoelis maar, waar je kunt slapen. Maar loop niet weg, hoor!
- Neen, mijnheer, neen, verklaarde Troeno, dankbaar niet naar die vunzige ruimte
te moeten, die gevangenis heette en te midden van al het gespuis, dat daar verblijf
hield, de nacht te moeten doorbrengen.
Zwijgend, in eerbiedig gebogen houding, liep Troeno om het huis naar de daarneven
gelegen bijgebouwen.
- Mij is bevolen hier te overnachten, zeide
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hij onderdanig tot den schrijver. ‘Waar moet ik slapen?
- De kamer, die daar geheel achteraan is, duidde deze uit; slechts noode zijn gesprok
afbrekend met het aardige, jonge nichtje van den wedono, dat bij de keuken zat.
Troeno zocht de hem aangewezen slaapplaats op en moede van den veelbewogen
dag sliep hij weldra in.
Toen hij geheel uitgeslapen en frisch wakker werd, zag hij dat het buiten nog donker
was. Slapen kon hij evenwel niet meer. Hij schoof daarom de deur open en trad naar
buiten.
Hoewel alles nog in nachtelijk duister gehuld was, begon de hemel in het oosten
reeds een lichtere tint te krijgen en in afwachting, dat het dag zou worden, zette
Troeno zich in de emper1) neder.
Boven hem breidde zich de prachtige oostersche sterrenhemel uit, die licht genoeg
verspreidde om gelegenheid te geven de omgeving te onderscheiden. Vóór hem lag
de rechtervleugel van het huis van den wedono. Het gebouw was van bamboe en zag
er netjes uit. Op steenen fundeeringen, een gepleisterden vloer en met pannen gedekt
was het in de oogen van Troeno, die te midden der primitieve dessawoningen leefde,
een half paleis. Achter de woning trokken vooral zijne aan-

1) Afdak, alsmede de ruimte daaronder.
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dacht de fraaie djeroek en manggahboomen, welke het ruime achtererf
overschaduwden.
De bijgebouwen, waarin hij geslapen had, bleken behalve de keuken, nog een
drietal kamers te bevatten, waar zeker de bedienden verblijf hielden. Intusschen was
het licht aan den oostelijken hemel sterker geworden en breidde zich met snelheid
uit. Hij kon reeds iets beter zien en onderscheidde nu ver achter het woonhuis nog
een reeks bijgebouwen, die het erf daar begrensden.
Het scheen hem toe betere, ruime kamers te zijn. Terwijl hij zijne blikken daarheen
richt, gaat een der deuren open en komt een man in slaapcostuum naar buiten. Zoo
licht was het wel reeds geworden, dat hij in dien persoon den schrijver kon herkennen.
Wat deed die evenwel zoo ongekleed buiten? Het kleed laag neerhangend van den
gordel, het bovenlijf naakt, de haren onbedekt en met het baadje en de hoofddoek
over den arm, had de verschijning iets vreemds.
Scherp toeziende, ziet Troeno dat de man bukt en iemand wakker maakt, die in
een kain gewikkeld buiten, dwars voor de deur, lag te slapen. Door de duisternis had
Troeno deze gedaante niet eerder opgemerkt, die zich nu evenwel oprichtte en eene
oude vrouw bleek te zijn.
Intusschen was de schrijver stil en geheimzinnig eenige deuren voorbijgegaan, tot
hij aan de laatste gekomen, deze openschoof, de kamer binnentrad en achter zich de
deur weder zacht sloot.
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Daar het geval Troeno eenigszins verdacht voorkwam bleef hij aandachtig de oude
vrouw gadeslaan. Zij rangschikte eerst haar kleed en rolde toen langzaam het matje
op, waarop zij gelegen had. Daarop nam zij het rolletje onder den arm en verdween
er mede in de duistere kamer.
Saberreblak! Saberreblak! klonk eensklaps het schelle geschreeuw van een ajam
alas1).
Aangenaam verrast door dit geluid, dat hem aan zijne dessa en het vrije bosch
herinnerde, keek Troeno op en zag terzijde van zijn kamertje eene kleine volière,
waarin de vroege schreeuwer rondliep.
Bekikoh! Bekikoh! klonk het nu van de overkant, waar Troeno nu eene soortgelijke
volière zag staan, in welke een bekikoh2) op een stok zat.
Het roepen dezer dieren was het sein dat de dag aanbrak; reeds waren de sterren
verbleekt en was de oostelijke hemel met een kopergloed overtogen; spoedig zou
ook de zon zich vertoonen. In de dessa was om dezen tijd reeds ieder in de weêr,
doch hier in de kotta bleken de menschen later te wezen, want zelfs op den weg voor
het woonhuis was bijna niemand te zien.
Onwillekeurig keek Troeno weder naar de geheimzinnige kamer, waarin de oude
vrouw verdwenen was. Het scheen hem toe alsof daarbinnen twee personen waren.
Lang bleef hij niet in onzekerheid, want weldra trad een allerliefst

1) Jav. faisant.
2) Boschhaan.
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meisje naar buiten. Het zware haar droeg zij in een dikke gondeh, terwijl het
eenvoudig blauw, nauwsluitende lijfje de slanke vormen van armen en bovenlijf
voordeelig deed uitkomen en den prachtigen boezem te bewonderen gaf. De kain
omsloot op meesterlijke wijze het lenige onderlijf en liet slechts even de kleine voetjes
zien en de fijn gevormde enkels, die aan de strengste eischen zelfs voor een kenner
voldeden.
Troeno had in zijne jonge jaren heel wat liefdesavonturen gehad en al was hij nu
oud en bedaard, zoo belette dit niet, dat hij nog heel goed over vrouwelijk schoon
kon oordeelen en onwillekeurig onder den indruk kwam van deze lieftallige
verschijning. Hij kon de oogen niet van haar afwenden en wist haast niet wat hij
meer zou bewonderen de lichte, zooveel uitdrukkenden tred of de veelzeggende
lenigheid van lendenen en bovenlijf.
Hij was zoo verdiept in hare aanschouwing, dat hij eerst, nadat zij in een klein,
alleenstaand huisje verdwenen was, bemerkte, dat de oude vrouw haar gevolgd was.
Deze droeg een schoone kabaja en kain over den arm en had een handdoek over
den schouder hangen, waaruit Troeno opmaakte, dat de jonge schoone zich ging
baden.
Toen de deur achter de beide vrouwen was gesloten, verdween de betoovering,
waaronder Troeno verkeerd had en de zaken met elkander in verband brengende,
kwam hij tot de overtui-
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ging dat de schrijver den nacht op zeker niet onaangename wijze in de kamer van
het mooi gebouwde meisje had doorgebracht. Uit de medeplichtigheid van de oude
vrouw en de regelmatige wijze, waarop alles in zijn werk was gegaan, viel bovendien
op te maken, dat de jonge man alle nachten op die wijze logeeren kwam om eerst
tegen den ochtend naar zijn eigen kamer terug te gaan.
Uit de kamertjes naast Troeno's nachtverblijf waren intusschen een kokkie en
eenige andere bedienden te voorschijn gekomen en aan hunne bezigheden begonnen.
Een slecht gekleede man, die het erf was opgekomen, maakte een aanvang met vegen
van het voorerf. Dat was zeker een veroordeelde, die dien dag bij den wedono moest
werken.
Nu kwam ook de djoeroetoelis netjes aangekleed zijn kamer uit, alsof hij daar den
geheelen nacht in diepen rust had doorgebracht.
- Hei vriend! riep hij en wenkte Troeno.
Snel, diepgebogen, spoedde Troeno zich naar hem toe.
- Noem die veger en veeg het achtererf schoon aan.
- Jawel, antwoordde Troeno op eerbiedigen toon. Hij raapte de hem aangewezen
veger van klapperbladnerven op en begon het erf te vegen. Netjes, in gelijke streken,
elk blaadje en vuiltje medevegende, een enkel sprietje gras met de hand zorgvuldig
uittrekkende volbracht hij zijne taak.
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Terwijl hij daarmede bezig was, werd het ook in en om de woning levendiger. Op
den weg was het nu een heele drukte van passargangers.
Pikolpaarden1) met rijst en andere zaken zwaar beladen, soms vijf, zes achter
elkander door één man voortgedreven; vrouwen met volle manden op den rug,
waardoor zij sterk voorover liepen, of met een mand gekookte rijst in den arm en
een tampak2) met toespijs op het hoofd. Verder mannen groote vrachten rijst, vruchten
of kippen pikelende3) op de maat van het geknars van den pikollan4), die sterk doorboog
onder het zware gewicht. Dan Chineezen eveneens pikelende, maar geen eetwaren,
doch groote pakken met knoopjes, kantjes of andere snuisterijen en zeep of
klapperolie. Ook waren er Arabieren met groote pakken lijnwaden, die zij evenwel
niet zelve droegen, daar dit hunne waardigheid als landgenoot van den Grooten
Profeet tekort zou doen. Het hongerloon, dat zij hunnen arme koelies betaalden kon
trouwens best van de winsten af, die zij in dit hun gastvrij geopend land met zijne
eenvoudige bevolking maakten.
Onder het vegen sloeg Troeno somtijds een blik op den weg om die hem zoo
ongewone drukte gade te slaan. Na eenigen tijd geveegd te hebben, voelde hij zich
echter onwel worden.

1)
2)
3)
4)

Draagpaard.
Manden schaal.
Dragen aan draagstok.
Draagstok.
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Daar was reden voor, want den vorigen avond had hij gegeten noch geschoven.
Omdat hij steeds akeliger werd, hield hij ten laatste met vegen op en ging naar den
djoeroetoelis, die bij de keuken zat.
Eerbiedig hurkte hij neder, maakte een sembah en zeide onderdanig.
- Mijnheer, als het mag, verzoek ik verlof om te gaan eten.
Gestreeld door het eerbewijs en de betiteling, die hem anders nimmer ten deel
vielen, antwoordde de jonge man grootmoedig:
- De kokkie1) heeft nog eten staan, vraag haar maar.
Dat hielp Troeno niet veel. Hij bekende niet gaarne, dat hij schoof, omdat dit
algemeen als eene slechte gewoonte en met zekere minachting beschouwd wordt,
maar thans bleef hem niet anders over.
- Ik heb duizendmaal schuld, mijnheer, maar ik schuif. Als mijnheer goedvindt,
vraag ik verlof om te gaan schuiven.
- Nu goed dan! maar blijf niet te lang weg.
Zwijgend stond Troeno op en ging het erf af. Op den weg was de veroordeelde,
die het voorerf geveegd had, bezig met schoonmaken van de droge goot onder de
pagger langs de weg.
- Kameraad! waar is hier een prembé2), vroeg Troeno hem.
- Van hier naar het noorden en dan afslaan

1) Keukenmeid.
2) Opiumverkooper, opiumkithouder.
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naar het oosten, dan is het aan de zuidkant van den weg. Een klein huisje met een
djarakpaggar.
- Dank u, zeide Troeno en ging in de aangeduide richting. Hij vond de woning en
trad de bedompte ruimte binnen. Nog nimmer was hij in een opiumkit geweest. Die
kende men niet in de dessa. Hij schoof òf in zijne woning òf in de warong. Nadat hij
tiké1) gekocht had, voelde hij zich onwel worden door de slechte lucht en gaarne had
hij dit afschuwelijke hol verlaten. Maar waar moest hij dan schuiven?
Daar viel hem te binnen dat de dochter van Karsonawi getrouwd was met een
Hadji, die in de kotta woonde in kampong Kentenggan. Hij had haar van klein kind
af gekend en zij zou zeker blijde zijn hem te zien en iets van hare ouders te vernemen.
Zij zou hem wel gelegenheid geven te schuiven en misschien dat zij of haar man
hem nog wel met goeden raad konden helpen. Aan den prembé vroeg hij of kampong
Kentenggan veraf was. Dit bleek gelukkig niet het geval, want ver had hij niet durven
gaan. Hij verliet nu snel de verpestte ruimte en ademde buiten gekomen met
welgevallen weder de frissche morgenlucht in. Na eenig vragen bereikte hij het huis,
dat hij zocht.
Hadji Oemar, was in de kotta een zeer gezien man en bijna ieder kende zijne
woning.
Niet wetend of de Hadji het wel aangenaam

1) Bereide opium.

Boeka, Pàh Troeno

78
zou vinden, dat hij daar kwam schuiven, liep hij bedeesd, met beklemd gemoed het
erf op.
Eene jonge vrouw, die bij de deur zat, zag hem nauwelijks of zij kwam verheugd
op hem toeloopen.
- Kijk! Pah Troeno hier? Komt u voor de feesten?
- Neen, ik niet. Straks zal ik alles vertellen. Maar u weet, dat ik schuif en ik heb
in lang niet geschoven. Als ik mag, zou ik hier wel willen schuiven. Als het kan wat
achteraf.
Eerst had de vrouw wel wat ontstemd gekeken, maar dadelijk was zij weder het
hartelijke kind van vroeger en antwoordde hem vriendelijk:
- Goed Pah, kom maar mede. Zij bracht hem nu bij een klein alleenstaand huisje,
dat dienst deed als slaapplaats voor gasten.
- Als u even wacht, zal ik een lampje halen, en vlug liep zij weg om weldra met
het beloofde terug te komen.
- Nu hoop ik, dat u niets meer ontbreekt.
- O, neen. Het is zoo al heel mooi, zeide Troeno dankbaar en ging de kleine ruimte
binnen.
- Pah, als u straks klaar is, kom dan in de woning. U heeft toch zeker nog niet
gegeten?
- Nog niet, erkende Troeno.
- Nu goed, dan komt u straks wel, en vroolijk ging zij naar de woning terug.
Na een half uurtje kwam Troeno geheel verfrischt te voorschijn. Met smaak at hij
de heerlijk toebereide spijzen, die hem door zijne gastvrouw
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voorgezet werden en deed haar genoegen met zijnen flinken eetlust.
Zooals het behoorde had de jonge vrouw hare nieuwsgierigheid bedwongen, maar
toen Troeno verzadigd was, vroeg zij hem naar hare familie en bekenden.
Troeno vertelde haar een en ander, totdat zij hem belangstellend vroeg:
- Maar Pah Troeno, hoe komt het dat u hier is?
Nu vertelde Troeno haar van het verdwijnen van Kasira en dat hij hier in de stad
was om zijn kind te zoeken.
De vrouw was zeer getroffen door het geval. Zij had Kasira zoo goed gekend en
vroeger wel met haar gespeeld, al scheelden zij ook veel in jaren.
- Waar hebt u geslapen? Waarom is u niet hier gekomen? vroeg zij zacht verwijtend.
Tot antwoord verhaalde Troeno haar, wat hem bij den controleur overkomen was
en hoe hij bij den wedono overnacht had.
Diep medelijden had de jonge vrouw met haar oude dessagenoot en ontzettend
vond zij het, dat de controleur hem zoo slecht behandeld had.
Troeno verschrok van de uitdrukkingen, die zij, over dien ambtenaar sprekende,
gebruikte, maar zij vertelde hem dat men in de kotta een heel andere opinie had over
het aanzien van een controleur dan in het afgelegen Toenggah.
- Wat wil u nu doen? vroeg zij hem.
Hare vraag deed Troeno opschrikken. Hij had
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beloofd spoedig terug te komen; hoe kon hij dat vergeten? Maar hij was niet gewoon
zoo aan een bepaalden tijd gebonden te zijn. Haastig stond hij op en nog angstig bij
de gedachte, dat hij zeker ongeveer een goed uur zou zijn weggeweest, zeide hij snel:
- Ik vergat het, maar ik had slechts vergunning van den djoeroetoelis om even te
gaan schuiven.
- Dus u moet naar de woning van mijnheer den wedono terug? vroeg zij verbaasd.
- Jawel.
- Wat moet u daar doen?
- Ik weet het niet. Ik moest daar blijven, op bevel van mijnheer den wedono.
- Goed, gaat u daarheen. Straks als mijn man thuiskomt, zal ik hem alles vertellen.
Misschien zal hij kunnen helpen.
- Nu ik ga, en haastig verliet Troeno het erf.
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Vijfde hoofdstuk.
De wedono had op den gewonen tijd zijn bad genomen, toen wat gegeten en was
daarna in de voorgalerij gaan zitten. Het was nog heerlijk koel en ieder genoot van
dit vroege morgenuur.
De Europeanen lagen in luierstoelen in hunne voor of achtergalerijen onder het
genot van een kop koffie of wel wandelden met vrouw en kinderen even om. Straks
als de zon kracht kreeg werd het te warm daarvoor en moest ook ieder aan zijne
bezigheden, doch dit genotvolle uurtje had men vrij.
Niet alzoo de wedono.
Nauwelijks was hij gezeten of de djoeroetoelis kwam de voorgalerij binnen en
hurkte terzijde neder, waar hij aan een laag tafeltje op een matje plaats nam. Dat was
voor den wedono een toeken dat voor hem geen tijd van rust of verpoozing bestond.
Op het erf zaten, zooals iederen morgen, reeds een aantal lieden, die allen een
boodschap hadden.
Nog even poogde de wedono zich tegen de
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sleur te verzetten en deed alsof hij de wachtenden niet opmerkte om ten minste nog
een oogenblik rustig te zitten, maar veel hielp hem dit niet, want een der lieden, wien
het wachten zeker te lang duurde, kwam brutaal naar voren, hurkte neder en bood
een brief aan.
Toornig wilde het Hoofd den onbeschaamde, die zoo de vormen schond,
uitschelden, doch hij zag gelukkig intijds dat het een huisjongen was en met die
brutale vlegels viel toch niets aan te vangen. Daarbij kwam hij misschien van een
invloedrijk persoon en die menschen hadden wel eens de onhebbelijke gewoonte om
de partij hunner bedienden op te nemen en te eerder naarmate die sujetten brutaler
en lomper optraden.
Daarom zeide hij maar niets, want als wedono kotta had hij velen te ontzien, toch
wilde hij den brief niet aanvatten, doch liet dit door den djoeroetoelis doen, die op
zijn wenk den brief ook opende en doorlas.
- Het is een rapport van de njonja meester skola1) dat vannacht al hare kippen
gestolen zijn, gaf de schrijver op.
- Hoeveel kippen? vroeg het Hoofd.
- Zij schrijft heel veel, antwoordde de jonge man en zich tot den briefbrenger
wendende, vroeg hij:
- Is u een bediende van de njonja meester?
- Jawel mas.

1) De vrouw van den boofdonderwijzer.
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- Ongeveer hoeveel kippen zijn gestolen?
- Omstreeks dertig, allen legkippen.
- Dertig, volgens zeggen, herhaalde de schrijver zacht tot zijn meester, daarbij het
Hoofd vragend aanziende. De wedono had de zaak intusschen reeds overlegd. De
kippendiefstal had niets te beteekenen. Als hij van alle gestolen kippen notitie wilde
nemen, dan kon hij daar alleen wel mede bezig blijven. Daarbij had hij vernomen
dat de schoolmeester niet goed met den controleur overweg kon, dus was er geen
enkele reden om van deze zaak veel werk te maken.
- Onder welke kapala ressorteert het? vroeg hij zijn schrijver.
- Het behoort tot kampong Waringin.
- Laat straks de kapala van kampong Waringin daarheen gaan om te kijken.
- Jawel. Moet op dezen brief geantwoord worden?
- Dat behoeft niet, vond de wedono. Hij sprak dit op een toon, die zoo duidelijk
aangaf, dat hij het niet noodig achtte veel omhaal te maken, dat de schrijver geheel
in den geest van zijn meester meende, te handelen door nog wat te vereenvoudigen.
- Er is op het oogenblik niemand hier om naar den kapala te zenden, als de
huisjongen er zelf even aanliep, opperde hij.
- Dat is ook goed, meende de wedono. ‘Maar geef hem dan een klein briefje voor
den kapala mede.
- Ja, dat is beter, erkende de schrijver. Hij vond het eigenlijk ook minder goed om
een kapala mondeling orders te laten geven door zoo'n huisjongen.
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Intusschen waren een paar inlanders genaderd en voor de galerij neergehurkt.
- Wat is er? vroeg de wedono hun.
- Ik wilde rapporteeren dat in het huis van mijn kameraad hier, vannacht is
ingebroken.
- Jij bent immers de kapala van kampong Soember?
- Jawel.
- Is dit een van je onderhoorigen?
- Jawel.
- Hoeveel is er ongeveer weg?
- Ongeveer ter waarde van honderd gulden. Zelfs geen baadje is achtergebleven.
Alles is meegenomen.
Van kleine zaken kon de wedono geen notitie nemen, die kwamen zoo veelvuldig
voor, dat hij daarvoor geen tijd had, maar een diefstal van dit bedrag bij een inlander
was een belangrijk iets, want slechts hoogstzelden had een inlander het zoover
gebracht, dat hij voor honderd gulden waarde aan kleedij of klein huisraad bezat.
Het Hoofd nam den bestolene eens op. Hoewel schamel uitgedost in de blijkbaar
inderhaast geleende kleedingstukken, had hij het fijnbesneden gelaat van den
beschaafden inlander.
- Wat ben je? vroeg hij hem.
Eerbiedig een sembah makend, antwoordde de man onderdanig:
- Uw dienaar is schrijver van mijnheer Lang.
- Wat is er weg?
- De kleederen van mij, mijn vrouw en beide

Boeka, Pàh Troeno

85
kinderen zijn allen weg. Dan een paar oorringen van mijne vrouw en een paar van
mijn dochtertje, een paar gouden kabajaknoopjes, de zilveren scheede van mijne kris,
borden, glaswerk, een voorraad suiker, rijst en rottan, pannen......
- Schei maar uit, viel de wedono hem in de rede. ‘Hoe zijn de lieden
binnengekomen?
- In den bamboewand aan de westzijde hebben ze een gat gesneden. Mijn dochtertje
is wakker geworden, maar het kind is nog jong en was bang. Zij zegt dat er twee
kerels waren, maar verder weet het kind niets, daar zij uit vrees zich slapende
gehouden heeft. Toen de mannen weg waren, heeft zij ons geroepen, maar de lieden
waren niet meer te vinden.
De wedono vond het een zeer onaangenaam geval. Als hij maar naar verkiezing
mocht handelen met dat gespuis, dan zou spoedig genoeg een eind komen aan dat
berooven van rustige lieden. Maar wat gaf dat geboefte om eene voroordeeling van
eenige maanden of zelfs van een paar jaar? Dat hielp niets. Zoodra hun tijd om was
begonnen ze hunne praktijken opnieuw, of lang vóór dien als het hun gelukte te
ontsnappen, wat zoo dikwijls voorkomt dat het: ‘weggoloopen dwangarbeider’ een
algemeen gebruikelijk scheldwoord geworden is.
En wee dan degenen, die, door indertijd tegen hen te getuigen, mede oorzaak van
de hun opgelegde straf geweest waren. Voor niets deinsden de boeven terug om
hunne wraak te koelen. Vrees
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opnieuw bestraft te worden behoefden ze niet te koesteren, mits ze slechts zorgden,
dat hun optreden allerwege voldoende schrik inboezemde.
Wie zou hen durven aanbrengen of tegen hen willen getuigen, wanneer men van
te voren kon berekenen daarmede zich hunne wraak op den hals te halen? Viel het
te verwonderen dat politiehoofden onder deze omstandigheden zooveel moeite hadden
om eene zaak op te lossen? Bovendien als hun dit eindelijk gelukt was en ze de vaste
overtuiging hadden de juiste toedracht te kennen, dan begon eerst het zwaarste
gedeelte hunner taak, want met overtuiging of spionnenberichten nam de rechtbank
geen genoegen. Daar werden bewijzen verlangd en verscheidene getuigen en dat was
juist hetgeen, waaraan bijna niet viel te voldoen.
Riep de wedono iemand op, die zeer gewichtige verklaringen had gedaan in een
vertrouwelijk gesprek met een politiespion, dan ontkende de man ten stelligste zich
ooit zoo te hebben uitgelaten en hoe men hem ook tot spreken zocht te brengen, de
man bleef beweren van niets te weten. Ging men hem bedreigen met straf, dan werd
de man nog spaarzamer met zijne woorden. Hij overdacht dan dat, als hij toch gestraft
moest worden, omdat hij van de zaak iets afwist, hij maar liever straf van het
Gouvernement kreeg dan overgeleverd te zijn aan de wraak van een troep gemeene
bandieten.
Als gevolg van een en ander was er zulk eene
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algemeene vrees ontstaan om in eene misdrijfzaak gemengd te worden, dat ieder,
die een misdrijf op het spoor kwam of daarvan onwillekeurig getuige was, zich wel
wachtte, hier iets van te melden of zelfs zich daarover in vertrouwelijk gesprek uit
te laten. Angstvallig werd verborgen, dat men kennis van het geval droeg. Was het
onder zulke omstandigheden te verwonderen dat het een wedono slechtst hoogstzelden
gelukte het zoover te brengen, dat de zaak niet fatsoen voor de rechtbank gebracht
kon worden?
Moet het bevreemding wekken, dat ook dan nog op het laatste oogenblik dikwerf
de met zooveel moeite verkregen getuigen hunne verklaringen herriepen en met het
doel den beschuldigde te ontlasten een hoogst onwaarschijnlijk verhaal opdischten
en zoo hardnekkig volhielden, dat zelfs de geduldigste landraad-voorzitter er niet
meer uit wijs kon worden, laat staan daarop iemand veroordeelen.
Veel schuld had daarbij ook de gebrekkige wijze, waarop eene instructie gevoerd
werd. Veelal toch werd de verdachte eerst verhoord door den assistent-wedono en
dan reeds met de getuigen en hunne verklaringen bekend en daardoor met de zwakke
punten in zijne verdediging. Dan gingen beschuldigde en getuigen met een paar
geleiders naar de wedanan. In het binnenland moesten ze daartoe urenlang loopen
en hadden alle gelegenheid met elkander te confereeren. Kwam daarna de zaak voor
den wedono, dan was de man op de
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hoogte en had zijn plan van verdediging opgemaakt, dikwijls in overleg met de
getuigen. Door het distrikthoofd ondervraagd, herriep hij dan gewoonlijk alle
bekentennissen en mededeelingen, die hij den assistent-wedono gedaan had of
veranderde deze zoodanig, dat zij in verband gebracht met de getuigenverklaringen
voor zijne onschuld konden worden aangevoerd. Daarbij was de verdachte veelal in
de mogelijkheid geweest om zijne handlangers op de hoogte te brengen en verzuimden
deze op hunne beurt niets, om de getuigen door beloften en bedreigingen ten voordode
van den beschuldigde te bewerken.
Door deze misstanden volgde slechts bij hooge uitzondering eene veroordeeling
en als de Hoofden dan zagen, hoe alle zorg door hen aan de zaak besteed, vruchteloos
was geweest en de boef in vrijheid gesteld werd, zoodat hij hun ten spot, opnieuw
aan den gang kon gaan, dan werden zij moedeloos en gaven zich geene moeite meer
om ernstig naar misdadigers te zoeken, maar deden slechts zooveel als noodig was
om den schijn van ijver te bewaren.
Kon men hun dit kwalijk nemen?
De wedono vond dat niet. De schuld lag hij het Gouvernement dat een strafstelsel,
misschien goed in Holland, wilde toepassen op Java. Wel eenigszins gewijzigd maar
op verre na niet voldoende aangepast aan oostersche toestanden en aan het karakter
der bevolking.
Werd hem, wedono, daarover zijne opinie ge-
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vraagd, hij zou voorstellen de instructie door speciale ambtenaren, bijvoorbeeld door
djaksa's, te doen voeren, na hen daartoe meer speciaal te hebben opgeleid. De
verdachten zouden zonder eenig voorloopig verhoor dadelijk, evenals de aanbrenger
en getuigen, onder den noodigen waarborg, dat de beschuldigde met niemand in
contact kwam, door den djaksa moeten worden verhoord, die dan bij vermoedelijke
onschuld, den man ontslaan kon of anders hem streng afgezonderd doem opsluiten.
Indien de landraad dan verplicht was om binnen 24 uur te onderzoeken of voor
voorloopige in hechtenishouding voldoende motieven aanwezig waren en iedere vijf
dagen hierin opnieuw besliste, dan behoefde voor geen willekeur geducht te worden.
Zoo handelend, kon men met reden eene behoorlijke instructie verwachten door
bekwame personen geleid en zou de pas afgesneden zijn aan elke ruggespraak tusschen
getuigen en beschuldigde. Wegens de geheel onvoldoende inrichting tot opsluiting
van gevangenen bij de woningen van assistent-wedono's en wedono's en de
gemoedelijke geest, die daar meestal heerscht, is strenge afzondering aldaar
onbereikbaar. Ook niet gewenscht, wegens de gelegenheid tot willekeur, zoo buiten
controle van landraad en rechters.
Doch met verbetering van de instructie alleen kwam men nog niet veel verder,
indien de getuigen bleven ontbreken of uit vrees voor wraak de waarheid niet durfden
verklaren. Daartoe was het noodzakelijk de augiusstal grondig te reinigen.
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De immoreele boevenhierarchie moest eens en voor al den kop worden ingedrukt.
Hoe dit gebeuren moest?
Zeker niet door halve maatregelen en lapmiddelen, maar in aanmerking nemende
hoe diep het kwaad geworteld is en het welzijn en algemeen belang der bevolking
op het spel staat, zij men niet angstvallig in de middelen om dien knagenden kanker
uit te roeien.
Doodstraf en lijfstraffen zijn af te raden, zij het alleen omdat hierop geen
terugkomen mogelijk is bij later blijkende onschuld. Vooral in den aanvang toch zal
het nog meermalen voorkomen, dat ouschuldigen veroordeeld worden op de
bezwarende verklaringen van getuigen, die met ontzettende wraakmiddelen bedreigd,
hiertoe door de werkelijke daders gedwongen worden.
Geen hard optreden ook tegen deze getuigen, die zoo handelen uit nooddrang
omdat het Gouvernement hen niet voldoende tegen de bandieten beschermt. Langzaam
en geleidelijk moet de bevolking leeren inzien, dat het Gouvernement voortaan niet
meer met zich spotten laat en onverzettelijk zal blijven doorgaan tot al het gespuis,
dat ten koste der rustige bevolking van misdaad leeft, òf onschadelijk gemaakt is òf
benauwd en angstig voor goed afziet van zijne verderfelijke praktijken.
Langzamerhand als de bevolking bemerkt dat het Gouvernement niet alleen steun
belooft maar ook verstrekt, zal het gemakkelijker worden misdaden op te sporen en
geloofwaardige getuigen
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te verkrijgen, want werkelijk de Javaan is van nature niet oneerlijk, doch oprecht en
eenvoudig van aard. Slechte voorbeelden van Hollandsche kolonisten en ambtenaren,
wier moreel in vroeger jaren veelal zeer te wenschen overliet en voortdurende omgang
met boeven, die ten spot van politie en rechtspraak ongestoord hun gang gaan en een
gemakkelijk leven lijden, mogen hunne uitwerking niet gemist hebben, voor immer
bedorven is de groote massa gelukkig nog niet en hij spoedig en flink handelen kan
een geheele zedelijke ondergang nog voorkomen worden.
Om hierin te slagen, dient in de eerste plaats aan de bandieten de mogelijkheid
ontnomen te worden, om later wraak te nemen. Levenslange verbanning, met strenge
voorzorgen tegen ontsnapping behoort gesteld te worden op alle groote misdaden
als: veediefstal, inbraak, moord en straatroof alsmede op brandstichting of andere
gebruikelijke wraakmiddelen. Ook bij een herhaalde veroordeeling, tengevolge van
lichtere vergrijpen als diefstallen zonder inbraak of van te velde staand gewas, moet
levenslange verbanning worden toegepast.
Het zou niet noodig zijn de lieden levenslang als gestraften te behandelen. Zijn ze
na eenige jaren onder eene strenge hand aan geregeld werken gewoon geraakt, dan
zou men hen kunnen overplaatsen naar een daartoe bestemde kolonie, waar zij, mits
zich behoorlijk gedragende, als vrije lieden hun verder leven zouden kunnen
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slijten en waar het hun ook vergund kon worden vrouw en kinderen te laten
overkomen.
Het verbod van terugkeer naar Java moet evenwel onverbiddelijk gehandhaafd
blijven, wil men niet in enkele jaren den toestand weder even slecht hebben als
voorheen.
Als vanzelf sprekend, dient het invoeren dezer verbetering gepaard te gaan met
het aanstellen van behoorlijke politie, want op het oogenblik bestaat feitelijk geen
plattelands politie, maar wordt dit als een onbezoldigd bijbaantje door inlandsche
bestuursambtenaren waargenomen.
Niets belet ook om, als na eenige jaren de toestand op Java aanmerkelijk verbeterd
is en het vertrouwen onder de bevolking is wedergekeerd, enkele vonnissen uit de
eerste periode te herzien, met het doel mogelijk onschuldig veroordeelden in rechten
te herstellen.
Hij, wedono, wist maar al te goed, hoe velen thans onder het tegenwoordig regime
geheel onschuldig werden gestraft, hetgeen voortduren zal zoolang het huidige
systeem gevolgd wordt. Door betere instructie en politie zullen de onschuldige
veroordeelingen reeds dadelijk sterk verminderen, om ten slotte als de bevolking
doordrongen is van den plicht om naar waarheid te getuigen, teruggebracht te worden
tot eene enkele gerechtelijke dwaling, zooals zelfs in de meest beschaafde landen
nog wel voorkomt. Onder den tegenwoordigen onzekeren toestand bestaan zoo weinig
waarborgen, dat een veroordeelde werkelijk schul-
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dig is dat de inlander, die den werkelijken misdadiger veracht, in de straf zelf niets
onteerends ziet. Bovendien lijden duizenden onschuldigen onder eene tyrannie van
boeven en bandieten, tot schande van het Indische Gouvernement en van de
Hollandsche Regeering.
Helaas! viel wel te rekenen op krachtdadig ingrijpen van het Gouvernement om
door afdoende maatregelen aan den ergerlijken toestand een einde te maken en de
vredige bevolking te beschermen tegen roofzucht en gewelddadige willekeur?
Noch in de eerste jaren, noch in de toekomst verwachtte de wedono dergelijke
hulp van het Gouvernement. Hoogstens, wanneer eindelijk de belasting-opbrengst
begon te minderen en geen drogredenen meer hielpen, zouden eenige pogingen
aangewend worden. Maar halve maatregelen zouden het zijn, zooals immer en geen
blijvende verbetering der ellendige toestanden viel daarvan te verwachten. Daarvoor
was het kwaad te ver heen, de kwaal te veel ingekankerd. Doch wat hielp het hem
zich hierover het hoofd te breken. Hij was maar een nietige wedono en al bracht het
fatum hem zelfs eenmaal de Regenten pajong, wat zou hij dan nog kunnen doen,
welke macht bezat tegenwoordig een Regent?
Vroeger, ja, toen kon een goed Regent een weldaad zijn voor de bevolking en in
enkele jaren de welvaart enorm doen toenemen, maar tegenwoordig!?
Gewrongen in een dwangbuis van bepalingen en voorschriften, verlaagd tot een
wajongpop in
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handen der Europeesche-ambtenaren waren energie, wilskracht en streven naar
opheffing van misstanden of invoeren van verbeteringen niet alleen nuttelooze
eigenschappen, maar veelal zelfs een bron van teleurstelling en verbittering.
Daarom wachtte de wedono zich wel ooit zijne denkbeelden te uiten en smoorde
deze onheilbrengende gedachten. Doch ze geheel onderdrukken gelukte hem niet en
steeds als hij weder slachtoffers van den ellendigen toestand voor oogen kreeg, voelde
hij eene onbegrensde verachting voor de Regeering, die zulke toestanden liet
voortbestaan, die onverschillig bleef voor het lot eener bevolking van millioenen
onderdanen, slechts aandacht schenkende aan koffieopbrengst en andere schatkist
belangen.
Daar vóór hem zat weder een man, die in één nacht alles verloren had, wat hij
door zuinigheid en arbeidzaamheid had weten te verwerven, terwijl er zeer veel kans
was, dat de dieven niet gevonden of gestraft zouden worden, en ongehinderd hun
rooverijen konden voorzetten. Hoelang de man wel in het ongestoord bezit zijner
bezittingen zou geweest zijn?
- Hoor eens! Ben je vroeger al eens bestolen?
- Ja, al, antwoordde de man onderdanig. ‘Nu voor vijf maanden zijn er inbrekers
geweest. Toen ben ik evenwel wakker geworden en hebben ze slechts eenige
kleedingstukken medegenomen. Ik heb dat niet aangegeven, omdat het zoo weinig
was.
- Ben je in de vijf laatste maanden niets
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kwijt geraakt? vroeg het Hoofd op gemoedelijken toon om den man tot
vertrouwelijkheid te bewegen.
- Neen, geen inbraak.
- Neen, zoo bedoel ik het niet, verklaarde het Hoofd, waarop de djoeroetoelies
verduidelijkte:
- Mijnheer de wedono vraagt of u gedurende die vijf maanden niets anders is
ontstolen.
- O! als het alleen stelen betreft, ja zeker. Verschillende keeren zelfs, erkende de
man.
De wedono, die zag, dat hij een meer ontwikkelden inlander voor zich had, die
niet zoo angstvallig alles verborgen hield en veel minder achterdochtig was dan
anderen gewoonlijk waren, vond het wel de moeite waard, de geheele opsomming
te hooren.
- Wat is er alzoo verdwenen?
- Voor een paar maanden, op een passardag, terwijl ik naar kantoor was en mijne
vrouw met mijne jongste naar de passar was gegaan om inkoopen te doen, zijn er
lieden mijn erf opgekomen en hebben mijn dochtertje, dat op het huis moest passen,
weggezonden. Zij vertelden het kind, dat hare moeder in de warong op den hoek was
en haar riep. Zoodra het kind weg was, hebben ze alles wat voor de hand lag
medegenomen. Gelukkig had mijne vrouw hare sieraden en beste kleeding aan, terwijl
het andere goed in eene stevige kist was weggesloten. De dieven zijn zeker gestoord,
want die kist hebben ze niet opengebroken, zoodat er niet zoo heel veel weg was.
Daarom
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heb ik het maar niet aangegeven, doch alleen later verteld aan den kapala.
- Welk schandaal. Zoo op klaarlichten dag, midden in de kotta. Korang adjar1)!
luchtte de schrijver zijne verontwaaardiging.
- Ja, mas, dat was het, stemde de man toe. ‘Een viertal maanden geleden, zoo
vervolgde hij, aangemoedigd door de betoonde belangstelling, ‘zijn ze ook erg brutaal
geweest. Op mijn erf staan klapperboomen2) en manggaboomen. 's Avonds was ik
met mijne vrouw naar eene bruiloft. De kinderen waren alleen thuis. Ik ben toen met
mijne vrouw laat thuis gekomen. Toen ik den volgenden morgen buiten kwam waren
de vruchten van alle manggaboomen verdwenen en alle goede klappers waren ook
weg.
- Het is toch te erg, meende de schrijver. ‘Waren er veel vruchten?
- Zeker, heel veel. Het vorig jaar heeft mijne vrouw ze verkocht en er tien gulden
voor gekregen.
De wedono had intusschen de zaak overdacht.
- Kapala Soember! Ga straks met dien man naar de Chineesche kamp. Vraag hulp
aan den kapala kampong aldaar en houdt huiszoeking in verdachte huizen. Bij de
passar aan den hoek bij de kali wonen Chineezen, die panden nemen. Mogelijk vindt
je daar iets.
- Dus zal ik nu dadelijk daarheen gaan.
- Neen, ga nu eerst naar de passar en laat

1) Brutaal.
2) Kokospalmen.
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deze man goed opletten of hij ook lieden ziet, die het gestolen goed te koop bieden.
Zijn die er, dan neem je ze dadelijk gevangen en brengt ze hier. Laat de passarpolitie
je helpen.
- Jawel. Ik vraag verlof.
- Ja goed.
Ziezoo, die zaak was voorloopig afgedaan, dacht de wedono. Intusschen bemerkte
hij met schrik, dat het aantal wachtenden belangrijk vermeerderd was. Hij zou nooit
tijd hebben die allen te woord te staan. Op een wenk van den djoeroetoelis kwamen
de twee voorste lieden nader.
- Wat wilt u, vroeg hij hun.
- Ik ben de kapala van Soember Tenggah. Eergisteren heb ik van mijnheer den
wedono bevel gekregen om onderzoek te doen in zake den diefstal van de karbauw
van mijn kameraad hier.
- Uw dessa ligt immers ten noorden van de stad?
- Jawel, erkende de kapala.
- Nu wat is er? informeerde de schrijver verder.
- Ik heb het dier al gevonden, verklaarde de loerah deftig.
- Waar was het?
- In het struikgewas ten zuiden van de stad bij de groote kali heb ik de huid
gevonden. Denkelijk is het dier in den nacht van eergisteren op gisteren geslacht.
- Was het vleesch al weg?
- Al. De huid stinkt reeds.
De wedono had stilzwijgend toegehoord. Kwamen in de stad zelve, wenig
veediefstallen voor,

Boeka, Pàh Troeno

98
daar buiten in de dessa's, welke ook nog tot zijn distrikt behoorden, waren deze
diefstallen weinig zeldzamer dan elders.
Terwijl hij overlegde hoe het beste in deze te handelen, kwam een kapala, kenbaar
aan zijn rooden hoed, het erf op. Rechtstreeks op den schrijver afgaande, hurkte hij
neder, en deelde dezen mede, dat de Regent de wedono verwachtte op de aloon-aloon.
- U wordt ontboden door de Kandjeng1), rapporteerde de djoeroetoelis zijn meester.
- Naar de Kaboepaten?2)
- Neen. Volgens zeggen is den Kandjeng op de aloon-aloon3).
- Ja goed. Ik zal dadelijk daarheen gaan.
- Straks komt mijnheer, zeide de schrijver tot den kapala, die daarna haastig vertrok.
De wedono stond op. ‘Laat de bendy dadelijk inspannen, beval hij zijn schrijver.
‘Deze karbauwendiefstal moet je maar in orde brengen en vraag ook den anderen,
die daar wachten, wat zij willen. Ik heb geen tijd meer.
Terwijl de djoeroetoelis de opdracht aan den staljongen overbracht en bij het
inspannen de behulpzame hand bood, ging de wedono naar binnen om zich te kleeden.
Omslachtig was dit niet. Hij verwisselde zijn

1) Titel van den Regent.
2) Woning van den Regent.
3) Met gras begroeid groot plein, waaraan gewoonlijk de woningen van den hoogsten
Europeeschen en inlandschen Ambtenaar zijn gelegen.
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huisbaadje voor het donkerblauwe, officieele jasje deed een fraaie kain om en stak
de kris in den gordel. Daarmede was hij gereed en trad naar buiten, waar hij de
inmiddels voorgereden bendy besteeg.
De schrijver reikte hem zijn hoofddeksel toe en gaf de pajong aan den staljongen,
die achter op de bendy plaats nam.
Daar komt in vliegende vaart een wagen aan en het scheelde maar weinig of de
paarden waren tegen de bendy opgereden.
De pajong van den controleur zien le haastte de wedono zich van de bendy af te
komen en onderdanig buigend ontving hij den ambtenaar.
Deze steeg snel uit den wagen en na het Hoofd vluchtig de hand gegeven te hebben,
trad hij de voorgalerij binnen en nam plaats in een stoel. De wedono ging nu ook
zitten en alsof hij allen tijd had, wachtte hij eerbiedig af tot men het woord tot hem
zou richten. Dat wilde het gebruik.
Heel spoedig ving de controleur niet aan. Blijkbaar bevond hij zich in het
onaangename geval eene lastige boodschap te hebben en nu niet goed te weten hoe
daarmede aan te vangen. Eindelijk verbrak hij het stilzwijgen en vroeg in het maleisch:
- Wilde de wedono uitrijden?
- Jawel. Ik ben geroepen door den Regent.
- Ik ben hier gekomen voor de zaak van dien man, dien ik gisteren gezonden heb.
- Jawel.
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- Waar is die?
Geheel onverwacht kwam die vraag niet. Hoewel de wedono door de drukte Troeno
geheel vergeten had, zoo was hem op het zien van den controleur, die historie weder
te binnen geschoten. Daarop, gedurende het lange wachten, had hij genoeg tijd gehad
om een plan te maken. Zonder dus te dralen, antwoordde hij:
- Ik vraag verlof het den schrijver te vragen, en zich tot den djoeroetoelis wendend,
vroeg hij dezen:
- Die dessaman van gisteren, waar is die?
- Mogelijk is hij achter. Moet hij geroepen worden?
- Neen, nog niet, beval het Hoofd en weder in het maleisch den controleur
aansprekende, die van dat onderhoud in het javaansch geen notitie genomen had,
vervolgde de wedono:
- Ik was gisteren niet thuis. Het was al bijna nacht, toen ik thuis kwam. Daarom
heb ik de man maar hier gehouden. Volgens de kapala zou mijnheer nader bericht
zenden en daarom heb ik den man vanochtend ook nog maar niet naar de gevangenis
gezonden. Moet hij nu daarheen?
- Neen, dat behoeft niet, meende de controleur. Hij had reeds ingezien dat hij er
wel eens leelijk zou kunnen inloopen en was lang niet op zijn gemak geweest. Het
was verbazend onaangenaam onder zulk een lastigen Resident te dienen. Gelukkig
behoefde hij nu geen vrees meer te koesteren. En tot de wedono vervolgende: ‘Die
man is vreeselijk brutaal geweest. Het zou goed zijn
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hem hier te houden. Zijn kind is weggeloopen met voorschot, misschien kan hij
daarover inlichting geven.
- Dus mijnheer wil, dat ik den man hier houd?
Al zeide hij dit zeer eerbiedig, de woorden lieten weinig twijfel over en de
controleur voelde zeer wel, dat men hem een bepaald bevel vroeg ten einde zich
daarop te kunnen beroepen. Juist hiervan wilde hij echter niets weten, want dan zou
hij aansprakelijk zijn als de zaak uitlekte. Had hij zich vroeger veelal weinig om
dergelijke verantwoordelijkheid bekommerd, de indruk, die Troeno door zijn onhandig
optreden had gemaakt, was nog bij lange niet uitgewischt. In de oogen van den
controleur was hij een der brutaalste javanen, die er rondliep en daarom meende hij
zeer voorzichtig te moeten zijn. Waren de javanen in den regel te bevreesd om over
geleden onrecht te klagen, dezen brutalen inlander achtte hij daartoe zeer wel in staat.
Hij antwoordde dus kortweg:
- Als de wedono denkt, dat hij wel ontslagen kan worden, dan is het goed.
- Jawel, zeide het Hoofd op onderdanigen toon. Op deze wijze stelde men hem
toch aansprakelijk en bovendien was de controleur blijkbaar ontstemd, maar het ging
niet aan om den armen dessaman dagen lang aan te houden ten pleziere van dien
ambtenaar en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Ging de controleur nu
maar
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weg, want de Regent zou zeker boos zijn, dat hij hem zoo lang liet wachten.
De controleur scheen dit gelukkig te begrijpen en nog uit zijn humeur over de
lamme kwestie met dien brutalen koelie, nam hij vluchtig afscheid en wierp zich
nonchalant in zijn wagen, die nu in vliegende vaart het erf af ging en op den weg in
eene stofwolk verdween.
De wedono besteeg vlug zijn bendy, maar voor hij wegreed, vroeg zijn schrijver:
- Wat moet er nu met den man gedaan worden?
Een oogenblik dacht de wedono na. In aanmerking nemende, dat hij zelfs geen
tijd had om ieder te woord te staan en het te dwaas zou zijn, dan nog tijd te verspillen
aan een nuk van den controleur, zeide hij alleen:
- Laat hem maar gaan, en het paard met de zweep aanzettende, reed hij snel heen
om den Regent te treffen.
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Zesde hoofdstuk.
Warm van het snelle loopen bereikte Troeno de wedanan en ziende, dat de wedono
met zijn schrijver en eenige lieden in gesprek was, ging hij stil naar achteren en
hervatte zijn onderbroken arbeid.
Ten laatste was het achtererf geveegd en ging hij om niet werkeloos te blijven, bij
het kamertje waar hij geslapen had, tusschen de woning en de bijgebouwen het erf
vegen.
Na evenwel een paar streken gedaan te hebben, zette hij zich in de schaduw bij
de emper neder. Geen der bedienden nam blijkbaar eenige notitie van hem en mocht
de djoeroetoelis in zicht komen, dan kon hij snel genoeg opstaan en met vegen
voortgaan.
Zoo ging de tijd voorbij en reeds begon hij te knikkebollen onder den invloed der
hem, bergbewoner, ongewone hitte der stad, toen hij opgeschrikt werd door
zweepgeklap en het geraas, dat de wagen van den controleur bij het oprijden maakte.
Vol schrik herkende hij den ambtenaar, wiens toorn hij den vorigen dag onwetend
had
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opgewekt en angstig wachtte hij, zich voorbereidende geroepen te zullen worden en
een schrikkelijke straf te ontvangen. Hij bekwam echter wat, toen eerst den controleur
en even daarna ook de wedono wegreed, maar gerust was hij nog in geenendeele.
Zoo tusschen angst en vreeze bleef hij wachten tot eindelijk de djoeroetoelis na
de wachtende personen te woord gestaan te hebben, naar de keuken kwam om te
eten. Troeno ziende, wenkte hij deze om naderbij te komen.
Bevreesd als hij was, zocht Troeno door groote onderdanigheid het gevaar zooveel
mogelijk te bezweren. Kruipend naderde hij den schrijver en bleef met diep gebogen
hoofd zitten.
- Het bevel van mijnheer de wedono is, dat je naar huis kunt gaan, sprak de
djoeroetoelis grootmoedig, zeer gevleid door den eerbied, hem bewezen. Vooral ook,
daar het jonge meisje, in wier gunst hij zich mocht verheugen, in de deuropening der
keuken zat en met ongeveinsde bewondering toezag.
Na een sembah gemaakt te hebben, vroeg Troeno, die meende verkeerd verstaan
te hebben, bevend en bedremmeld:
- Waar moet ik heengaan?
- Ben je soms doof? Je kunt naar huis gaan.
Nog wantrouwde Troeno zijne ooren en nogmaals een sembah makende vroeg hij
op een toon, die duidelijk de grootste verbazing uitdrukte:
- Dus kan ik naar mijn eigen huis gaan?
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Nu kon het meisje hare lachlust niet meer bedwingen, en terwijl de schrijver met
haar medelachte om de domme dessaman, die maar bleef vragen, riep hij Troeno
glimlachend toe: ‘Ja! ja!
Dus hij was vrij en kreeg niet eens straf. Wat hem aanging mochten ze thans gerust
om hem lachen, hij kon tenminste weder gaan waarheen hij verkoos.
- Ik vraag verlof, mijnheer, zeide hij, eerbiedig een sembah makende.
- Ja goed, luidde het antwoord van den djoeroetoelis, en terwijl deze voortging
met zijn mooi vriendinnetje grappen te maken over den dwazen man, ging Troeno
met een verlicht hart den weg op en richtte zijne schreden naar de woning van Hadji
Oemar.
Daar werd hij hartelijk ontvangen door de jonge vrouw, die vertelde, dat zij haar
man alles medegedeeld had. Hadji Oemar was weder even uitgegaan, maar zou wel
dadelijk tehuis komen. Hij had gezegd, dat hij heden en morgen geen tijd had, maar
na afloop van de Harihojo onderzoeken zou waar Kasira gebleven was.
- Heeft Hadji Oemar eenen werkkring? vroeg Troeno.
- Ja zeker. Hij is transportaannemer en ook levert hij steenen, kalk en pannen,
verklaarde de vrouw.
- Heeft hij veel te doen?
- Heel veel. Vooral met de suikerfabrieken en koffieperceelen.
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- Hé, dus een Hadji werkt. Dat de Hollanders met hem willen handelen, opperde
Troeno verbaasd.
- Waarom zouden ze niet willen. Mijn man is niet slecht. En waarom zou een Hadji
niet werken?
- Ja, dat was waar, erkende Troeno. Hij vond het echter immer nog vreemd. Hij
had altijd gedacht, dat een Hadji iemand was, die niets deed en veel geld had. Wat
waren de menschen toch dom in Toenggah en welk een verschil met de bewoners
van de kotta.
- Straks komt de loerah hier, vertelde de vrouw.
- Welke loerah? vroeg Troeno.
- Mas Kariomedjo.
- Kijk! Werkelijk? Waarom komt de loerah van Toenggah hier?
Pah! Pah! Het is morgen immers rampok. Van avond zijn er feesten op de
aloon-aloon.
- O, ja, u heeft gelijk, stemde Troeno toe. Hij had door al die onverwachte
gebeurtenissen vergeten, dat het morgen Harihojo was. Vroegere jaren had hij ook
wel veel genoegen op dien dag gehad, maar toen was hij jong, opgeruimd en zonder
zorg, doch nu...? Waar zou zijn lieve oudste thans zijn? Hoe haar te vinden?
De jonge vrouw bemerkte zijne treurige stemming. Om hem wat op te vroolijken,
zeide zij:
Pah Troeno, nu moet u hier blijven. Overmorgen als de feesten voorbij zijn, zal
mijn man u helpen. Ja?
Troeno begreep wel, dat hij geheel alleen toch
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nimmer zou slagen zijn dochtertje te vinden, daartoe behoorde meer bekendheid met
de kotta en de gebruiken der inwoners, dan hij bezat, door zijne onkunde zou hij
maar weder in ongelegenheid komen, zooals bij den controleur. Hoe zwaar het hem
dan ook viel om werkeloos te blijven, het kon nu eenmaal niet anders en op
berustenden toon, antwoordde hij:
- Jawel. Als ik mag, blijf ik maar hier wachten.
- Zeker mag het. Morgen kunt u de rampok zien. Ik ga op de panggong.1) Mijn
man blijft het huis bewaken.
- Laat mij maar het huis bewaken. Ik ga niet kijken, zeide Troeno ernstig. ‘Laat
uw man maar gaan. Die is immers niet uit deze streek?
- Neen. Zijn naam was vroeger Den Djojokarso. Een van zijne familieleden is
patih.2)
- Dus Hadji Oemar is nog een Den3)? vroeg Troeno belangstellend.
- Zeker. Hij was vroeger magang bij een controleur. Volgens zijn zeggen een goed
Hollander.
- Hier in de stad?
- Neen. Ik weet niet juist den naam, maar het was ver van hier. Hij was daar lang.
Toen is de controleur teruggegaan naar de negri welandi4) en is er een vervanger
gekomen. Die had

1)
2)
3)
4)

Tribune.
Onder-Regent.
Adellijke titel.
Nederland.
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slechte gewoonten. Mijn man moest vrouwen zoeken, maar hij wilde niet en nam
zijn ontslag. Hij is toen hierheen gekomen.
- Uw man is toch Hadji?
- Jawel. Hier heeft hij eerst een huis gekocht en deed niets. Maar kort daarop heeft
hij geld gekregen en heeft de reis voor Hadji gemaakt.
- Is hij lang weggebleven?
- Ik geloof twee jaar.
- Jongen, wat lang.
- Hij had daar iemand, die nog zoo iets als familie van hem was.
- Hoe komt het dat hij nu werkt?
- Volgens zeggen was daar alles zeer duur. Zijn geld was bijna op en toen is hij
begonnen als transportaannemer. Kijk! daar komt Hadji Oemar al.
In de gewone kleeding der Hadji's, maar niet zoo opzichtig uitgedost als de meeste
dezer uitverkorenen, naderde een man van middelbaren leeftijd. Zijn fijn besneden
gelaat en licht gebogen neus duidden op eene adellijke afkomst.
- Hier is mijn verwant uit Toenggah, zeide zijne vrouw, toen hij de woning
binnentrad.
- Is u degeen, die Pah Troeno heet? vroeg de Hadji voorkomend.
- Jawel. Mijn naam is Troenokromo.
- Ik hoor dat uw kind weg is.
- Ja, ik ben hier, om mijn kind te zoeken.
- Had uw kind hier geen bekenden?
- Neen.
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- Gewoonlijk als er een meisje weg is, vindt men het kind in de chineesche kamp,
indien het niet door Arabieren is weggehaald.
- Door Arabieren? vroeg Troeno verwonderd.
- Ja zeker. Arabieren zijn geen goede menschen. Zij nemen meisjes mede en men
vindt ze niet meer terug.
- Wat doen ze er dan mede?
- Ze brengen hen naar een schip en voeren hen ver weg. Maar, vervolgde hij om
den vader gerust te stellen, ‘het is niet zeker, dat uw kind door Arabieren is
medegenomen. Overmorgen zal ik onderzoek doen.
De huisvrouw, die even naar de keuken geweest was, kwam met spijzen aandragen
en vroeg Troeno of hij geen honger had.
Troeno, die werkelijk veel trek in eten had, was evenwel bang, dat de Hadji het
hem kwalijk zou nemen, dat hij geen vasten hield en mompelde een zacht: neen.
- Kom eet u maar wat, drong de vrouw aan. ‘U heeft zooveel zorgen en zieke
menschen behoeven niet te vasten.
- Nu, als het zoo is, dan wil ik wel wat eten, stemde Troeno toe.
Met graagte at hij van de voorgezette spijzen, terwijl de Hadji naar buiten keek
naar de ongewone drukte op den weg.
Een onafgebroken stroom dessalieden, van heinde en ver kwam uit alle windstreken
de kotta binnen om de feesten bij te wonen. Reeds meeren-
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deels in hunne feestdos gestoken, vormden zij een aardig afwisselend tafereel.
- Kijk! mas loerah is al aangekomen, riep de Hadji.
Kariomedjo was snel uit den zadel gesprongen en het paard bij den toom leidende,
kwam hij het erf op.
- Wil ik het paard maar in den stal zetten? vroeg Troeno, die zijn maal geëindigd
had en nu ook naar buiten kwam.
- Hé, is u hier? riep de loerah verbaasd uit.
- Jawel mas. Gaat u maar binnen, antwoordde Troeno, terwijl hij het paard overnam
en naar den stal bracht.
- Hé, mas loerah, groette de vrouw, toen haar man met den gast binnentrad. ‘Heeft
u al gegeten?
- Ik zal niet eten, verklaarde de loerah. Hij had uit voorzorg zich eerst tehuis te
goed gedaan en later onder weg nog wat gegeten en gedronken, want hij vreesde zijn
gastheer voor het hoofd te stooten. Bovendien was het reeds ongeveer drie uur en
zou over een paar uur het offermaal plaats hebben.
Terwijl de beide mannen zich neerzetten op de mat in het midden van de ruimte,
waar ook Troeno zich weldra bij hen voegde, begaf de vrouw zich naar de keuken.
Zij had nog veel te doen, want al was zij door eene oude vrouw geholpen reeds een
paar dagen bezig met gereedmaken der spijzen en al waren hedenmiddag reeds een
paar groote
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bezendingen naar eenige personen gezonden, aan wien de Hadji verplichtingen had,
zoo moest er toch nog veel gedaan worden om ook het eigen maal tijdig gereed te
hebben. Na een paar uur van onverpoosden arbeid was alles evenwel klaar en begaf
zij zich naar het voorhuis om de spijzen op te stellen.
Hadji Oemar had zich verwijderd, want hij moest zijne gebeden opzeggen en zou
bij een bekende aan diens slametan voorzitten. Daar Troeno en de loerah naar buiten
gingen in de koelte, kon de vrouw in het voorhuis vrij haar gang gaan. Zij spreidde
eene fraaie mat uit, waarop de spijzen geplaatst moesten worden en maakte met
andere matten en kussens aan weerszijden zitplaatsen voor een tiental personen.
Daarop ving het rangschikken der spijzen aan, waaraan zij veel zorg besteedde.
Er was keur en overvloed, zoodat het reeds begon te schemeren, voordat alles uit de
keuken was aangedragen en eene plaats gekregen had.
Geleidelijk kwamen nu ook de gasten, die door den loerah ontvangen werden en
toen ten laatste ook de modin1) kwam, begaven allen zich naar binnen en namen
plaats. De modin aan het einde, de andere mannen aan weerszijden van de mat,
waarop de spijzen stonden. De gastvrouw had zich bescheiden uit het vertrek
teruggetrokken.
De modin hield nu op plechtigen toon eene

1) Priester.
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toepasselijke toespraak, door allen eerbiedig onder de diepste stilte en met gebogen
hoofd aangehoord. Nadat de modin geëindigd had, diende men zich en deed zich aan
het voorgezette te goed, waarbij slechts enkele woorden op gedempten toon geuit
werden.
Lang duurde de maaltijd niet. Na een kwartier was van de spijzen niet veel meer
over. Daar het onbeleefd zou zijn iets over te laten en daardoor grond te geven aan
de veronderstelling, dat de toebereiding te wenschen overliet, werd het overschot
door de gasten in pisangbladen gewikkeld om mede te nemen. Nu staken zij een
strootje op en ontspon zich een meer levendig gesprek. De modin had intusschen
reeds de woning verlaten om elders zijn plicht te doen.
Heel lang bleven de gasten niet meer, maar vertrokken weldra, na de gastvrouw,
die buiten op het erf was, goedendag te hebben gezegd.
Snel ruimde de vrouw, door Troeno geholpen, alles op en begaf zich toen naar
haar slaapvertrek om de nieuw gekochte feestkleedij aan te trekken. Reeds hoorde
men een dof gedruisch en het verwijderd knallen der voetzoekers, als bewijs dat op
de aloon-aloon het feestvieren in vollen gang was.
Toen Hadji Oemar tehuis kwam, verklaarde Troeno, dat hij wel op het huis zou
passen en hoe men ook poogde hem over te halen om ten minste even te gaan zien,
hij bleef bij zijn besluit.
Nadat Hadji Oemar met zijne vrouw en de
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loerah vertrokken waren, ging Troeno vlug tiké halen. Hij schoof die in het
afzonderlijke huisje, waarin hij zou overnachten en begaf zich daarop naar het
voorhuis, waar hij zich op een rustbank uitstrekte en weldra insliep.
Eerst te samen opwandelend, nam Kariomedjo, op de aloon-aloon gekomen,
afscheid van zijn gastheer en gastvrouw, die spoedig tusschen de joelende en
krioelende menigte verdwenen, en richtte zijne schreden naar een der vier pondoks,
die op de hoeken van de ruime vlakte waren opgericht. Dat was de pondok van den
wedono van Poerwodadi, het distrikt waartoe Toenggah behoorde. Daar zou ook de
assistent-wedono van Tjandoeredjo komen en vele kapala's van zijne kennis.
Het van bamboe, licht in elkander gezette gebouw deed het oog aangenaam aan
door de smaakvolle versiering van padi1) met als gele linten neerhangende uitgehaalde
klapperbladen en verdere attributen.
Binnentredende had men eene flinke, helderverlichte ruimte. Vooraan aan de eene
zijde daarvan was een gamelang opgesteld en daartegenover aan den anderen kant
zaten een twintigtal ronggengs,2) waarvan de een nog fraaier voor deze gelegenheid
uitgedost was dan de ander. Meer achterin stond eene tafel en daaromheen in een
halven cirkel een aantal stoelen voor de Euro-

1) Rijst in de aar.
2) Dansmeisjes.
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peesche gasten bestemd. Achter, voor het oog verborgen, bevond zich het primitieve
buffet.
Toen Kariomedjo binnenkwam waren reeds vele kapala's verzameld en ook de
drie assistent-wedono's waren aanwezig.
Even daarna kwam de wedono. Zich neerzettend op een stoel, ontving hij de
hormat1) zijner onderhoorigen, waarna hij strootjes en minoeman2) onder hen deed
uitdeden.
Op een teeken van den gastheer, begon nu ook de gamelang te spelen en traden
de tandaks3) naar voren.
De eerste danseres, die zich in de hooge gunst van den wedono mocht verheugen,
leidde den dans en bracht weldra door haar kunstig dansen de aanwezigen in
vervoering. Hoe fraai bewoog ze handen en voeten en hoe juist en keurig wist ze alle
begrippen uit te drukken, begeleid door het sleepend gezang der andere meisjes en
op de maat van het welluidende gamelangspel.
Nadat ook nog een paar andere danseressen, bijzonder bedreven in de kunst, aan
den dans hadden deelgenomen, hurkten allen neder en zich al kruipend
voortbewegende, ging de eerste danseres naar den wedono en bood hem op een
presenteerblaadje de slendang4) aan.

1)
2)
3)
4)

Eerbewijs.
Dranken.
Dansmeisjes.
Draagdoek, soms dienende als sieraad en dan zeer fraai en dikwijls kostbaar.
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Intusschen was buiten eene dichte menigte verzameld, die met onverholen
bewondering van het in aller oogen zoo prachtige schouwspel medegenoot.
Een luid gejuich steeg op uit de toeschouwers toen de wedono op herhaald
aandringen der andere Hoofden de slendang opnam en op de danseressen toetrad om
den dans aan te vangen.
Kariomedjo met de andere loerahs plaatsten zich nu bij de gamelang en begeleidden
de muziek met het gebruikelijk handgeklap.
Terwijl de wedono, omringd door de zingende, langzaam voortschrijdende
ronggengs met de beste danseressen den dans uitvoerde en daarbij met de slendang
verschillende fraaie standen aannam, liet de oudste assistent-wedono zich een paar
glazen cognac geven en in iedere hand een glas vattende, ving hij aan mede te dansen.
Langzaam voortschrijdende poogde hij den wedono te bereiken, die, door om de
tandaks heen te schuiven zocht te ontkomen tot door eene meesterlijke beweging de
assistent-wedono vlak tegenover hem wist te komen en hem het eene glas aanbood.
De wedono nam dit aan en onder de luide toejuichingen der kapala's en der
enthousiastische menigte buiten, ledigden beide Hoofden hunne glazen.
Had de wedono den dans geopend, thans werd de slendang ook successievelijk
den anderen aangeboden, die allen op hunne beurt een bepaalden dans naar eigen
keus uitvoerden.
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De stemming werd steeds opgewekter. Behalve cognac werd ook wijn en genever
geschonken en toen eindelijk een jong loerah in eene overmoedige bui als verlangden
dans ‘djaranan’ opgaf, barstte een vroolijk gejuich los, gevolgd door eene
luidruchtigheid, die een sterk contrast vormde met de afgemeten deftigheid, welke
in het dagelijksch leven een kenmerk dezer lieden was.
Intusschen had de wedono zich wat teruggetrokken en met hem de assistent-wedono
van Tjandoeredjo. Met dezen af en toe een paar woorden wisselend, bij
tusschenpoozen de dansers aanmoedigend, bleef het Hoofd onder het genot van een
strootje rustig zitten in afwachting van het hooge bezoek, dat hem gebracht zou
worden. Eindelijk omstreeks tien uur ontving hij van zijn djoeroetoelis bericht, dat
de bezoekers aangekomen waren in de pondok van den wedono kotta, vlak over de
zijne gelegen.
Op zijn verzoek ging nu de assistent-wedono van Tjandoeredjo op den uitkijk
staan en toen deze, na verloop van eenigen tijd zag, dat de gasten in de andere pondok
opstonden, nam hij vlug de noodige maatregelen voor de ontvangst.
Op zijn bevel zweeg eensklaps de gamelang. De tandaks hurkten zedig aan den
tegenovergestelden kant en ook de kapala's en zelfs de assistent-wedono's hurkten
allen ter zijde neder.
Voorafgegaan door eenige oppassers, die ruim baan maakten, naderde de Hooge
Europeesche ambtenaar met den Regent. Zoodra ze de pon-
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dok betraden begon de gamelang te spelen en onder het oorverdoovend welkom der
instrumenten schreden de bezoekers voort naar den wedono, die eerbiedig, half
nederhurkend zijne hooge gasten ontving.
Behalve de beide genoemde voorname personen, was daar ook de patih, de
president van den landraad, de controleur met zijn vrouw en verder eenige notabelen
der stad, veelal van hunne echtgenoote vergezeld.
Kariomedjo had zich achter de gamelang een rustig hoekje gezocht, vanwaar hij
een goed gezicht op alles had. Met de naast hem gezeten loerah vermaakte hij zich
niet weinig over alles wat zij zagen. Vooral de njonja's1) trokken hunne aandacht.
De bezoekers hadden thans plaats genomen en vormden een vrij grooten halven
cirkel.
Na eenige plichtplegingen en nadat verschillende dranken en sigaren waren
rondgediend, beval de wedono, op uitnoodiging van zijne hooge bezoekers de
ronggengs te dansen.
Weinig aandacht wijdende aan dit dansen, keek Kariomedjo des te meer naar het
vreemde gezelschap en vermaakte zich met zijn kameraad niet weinig over de vreemde
manieren van die blanda's en de malle kleeding der verschillende njonja's. Een andere
loerah, die veel in de kotta kwam, hoorde hen en schepte er daarop behagen in hun

1) Dames.
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allerlei pikante verhalen te doen over eenigen der gasten, wat hunne vroolijkheid
niet weinig verhoogde. Dank zij het leven van gamelang en zingende danseressen
konden zij ongestoord hunnen spotlust botvieren en later moest Kariomedjo verklaren
nog nimmer zoo gelachen te hebben als toen.
Na een klein half uur te hebben gezeten, stond de hooge europeesche ambtenaar
op en gaf daarmede het sein tot vertrek, waarna alle bezoekers afscheid namen en
de pondok verlieten om bij de andere wedono's een bezoek te gaan brengen.
Nu mochten de kapala's weder hun hart ophalen met dansen, waarbij zij zich niet
onbetuigd lieten. Waar ook zouden zij beter kunnen dansen dan hier bij de welluidende
gamelang en met zulk een groot aantal, met zorg uitgezochte meisjes, de beste en
mooiste tandaks uit het distrikt.
Keurig en zelfs kostbaar waren deze gekleed, de fraaie ceinturen helder blinkend
in het licht, glinsterende steenen in oorknoppen en haarpennen, terwijl eene menigte
kenongo, tjepocco en andere welriekende bloemen in den met zorg opgestoken
weelderigen haardos, een bedwelmenden geur verspreidden.
Meer en meer werd ook de invloed der herhaalde kirims1) merkbaar en hoewel
geen enkel loerah weggeleid behoefde te worden om uit te slapen, waren toch allen
in eenigszins onnatuurlijk opgewonden stemming geraakt.
Plotseling klinken buiten zware stemmen en

1) Het bij het dansen aangeboden glas met geestrijken drank.
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hoort men gejoel. De tandaks hebben nog juist even den tijd zich haastig ter zijde in
veiligheid te stellen, als een groot aantal ‘wit gejaste’ Hollanders binnenkomt. Het
zijn allen jongelui, meest planters en geëmployeerden van omliggende fabrieken en
ondernemingen, die hun sobats de wedono en assistent-wedono's komen bezoeken,
nu de deftige heeren en dames verdwenen zijn.
In een oogwenk was de wedono door hen omringd en ontving van alle zijden
handdrukken en gelukwenschen met het eindigen der vasten.
Nadat de begroeting afgeloopen was, namen allen plaats en werd de wedono al
spoedig in beslag genomen door eenige der bezoekers, die in de nabijheid zijner
standplaats woonden en meer intiem met hem bekend waren. Natuurlijk werd
onmiddellijk wijn, cognac enz. aangeboden, maar daarvoor waren ze niet gekomen
en eenige der gasten stonden op en begaven zich tusschen de dansmeisjes om zich
meer van nabij van hare bekoorlijkheden te overtuigen.
Toen de Hollanders binnenkwamen had Kariomedjo zich met zijne collega's snel
achter de gamelang teruggetrokken.
Of het waar was, wat beweerd werd, dat die Hollanders van de perceelen in hun
land de koelies waren en de controleurs en andere ambtenaren uit den Hollandschen
adel genomen werden? Kariomedjo wist daar geen antwoord op te geven, doch dat
ze geheel anders waren in hun doen en laten, dat stond vast. Toch, hoewel zij dikwijls
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wat ruw in hun optreden waren, had Kariomedjo en met hem zijne meeste bekenden,
liever met een perceel-Hollander te doen, vooral als het een donkergekleurde was,
die de taal goed kende en op de hoogte was van eigenaardigheden en opvattingen
der bevolking, dan met een stijf ambtenaar die de taal niet kende en van wien men
nimmer wist, welken vreemden loop plotseling zijne gedachten zouden nemen.
Welk een verschil tusschen dit bezoek en het vorige. De wedono en zelfs de
assistent-wedono's zaten pratend en lachend tusschen de gasten. De een nam den
ander onder den arm of men klopte elkander vertrouwelijk op den schouder. Geen
zweem van stijfheid of gedwongenheid. Langzamerhand kwamen nu ook de loerahs
te voorschijn en stelden zich naast de gamelang op. Aan neerhurken werd niet meer
gedacht, men voelde zich tehuis.
Waarlijk daar kwamen een paar Hollanders zelfs naar hen toe en groetten eenige
hun bekende loerahs, die, misschien wel door het gebruik van de vele glaasjes, alle
schuchterheid hadden afgelegd en opgeruimd lachend den groet beantwoordden.
Onder de bezoekers had Kariomedjo ook den opzichter van Kali Bidji opgemerkt,
bij wien hij meermalen geweest was voor zaken van de onderneming en wien hij
eerst zijn paard geleend had, en nu kreeg de opzichter hem ook in het oog en riep in
het javaansch:
- Kijk, daar is de loerah van Toenggah ook!
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- Jawel mijnheer, stemde Kariomedjo lachend toe, even buigend en niet weinig
vereerd door een gast van den wedono te worden opgemerkt.
- Weet je vrouw wel, dat je hier bent? ging de jonge Hollander lachend voort, en
met een veelbeteekenende blik naar de tandaks, vervolgde hij: ‘De dansmeisjes zijn
zoo mooi.
- Mijne vrouw is tehuis, erkende de loerah lachende.
Daar trad de wedono naar voren. Op zijn bevel vormden de loerahs een halven
kring voor den ingang met hun rug naar het volk daarbuiten, zoodat de inkijk belet
werd. Daarna stelden de de dansmeisjes zich op en begonnen te zingen.
De achtersten van hen stonden vlak voor de loerahs en juist voor Kariomedjo
bevond zich een alleraardigst jong meisje, de onberispelijk gevormde schouders
ontbloot, terwijl ook van rug en boezem genoeg te zien was om zelfs een totaal
nuchteren kapala het hoofd op hol te brengen.
Was het te verwonderen, dat Kariomedjo, die reeds menig glaasje geledigd had,
alleen oogen had voor haar en weinig ervan bemerkte, hoe beurt om beurt de
verschillende Hollanders mede dansten en ook de wedono en assistent-wedono's zich
niet onbetuigd lieten. Ten slotte ontaardde het dansen in een pakken en ambong1) van
de lieve meisjes, die, sommige dit stijf afwerende, andere daarbij koket lachende,
onvermoeid bleven

1) Beruiken (javaansche kus.)
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doorzingen, terwijl zij de slendang voor den mond hielden. Zoo moest Kariomedjo
het toezien, dat zijne uitverkorene ook bij zijde werd getrokken en hare schoonheden
meer nauwkeurig werden bewonderd. Hoewel hij zich bedwong en dapper medeklapte
op de maat der muziek, verteerde hij inwendig van jaloezie.
Reeds waren enkele meisjes door Hollanders medegetroond en in de duisternis
verdwenen, toen ook het meisje, waarop de loerah zijne zinnen gezet had, door eenige
Hollanders werd omringd, die haar elkander blijkbaar betwistten.
Hoe gaarne had Kariomedjo haar niet weggerukt van die brutale vreemden en met
zich medegenomen, maar helaas, daar was geen denken aan.
Zelfs al behoefde hij het om den wedono niet te laten, dan nog zou het eenig gevolg
van zijn pogen zijn, dat hij een geducht pak slaag kreeg.
Maar gelukkig kwam er uitkomst. Eenige der oudere gasten, die een merkbaar
overwicht op de andere bezoekers hadden, stonden op en verklaarden den wedono,
dat zij nog even naar de beide andere pondoks wilden gaan. Voor de overige gasten
was dit het sein om eveneens heen te gaan en na den wedono bedankt te hebben,
verlieten allen de pondok en baanden zich vroolijk joelende een weg door de menigte.
Wel werden haastig nog eenige tandaks medegenomen, maar het meisje, dat door
Kariomedjo niet uit het oog verloren werd, verzette zich en wist te ontkomen.
Het was reeds laat en de wedono, die, evenals
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de andere Hoofden, den volgenden morgen weder tijdig op de aloon-aloon moest
zijn om de rampok te regelen, vond het hoog tijd om te gaan slapen.
Hij vertrok met de assistent-wedono's en eenige volgelingen, die de pajongs
droegen.
De muzikanten onder leiding van den kremo1) belegden den vloer nu met matjes
en kussens, want zij en de dansmeisjes zouden daar overnachten. Eenige loerahs, die
geen logies in de kotta hadden, zochten zich ook een plekje en daar de lampen bijna
allen werden uitgedraaid, vertrokken de anderen.
Kariomedjo wist zich van zijne kameraden vrij te maken en daar hij het meisje
zijner keuze niet meer zag, wendde hij zich tot den kremo. Eerst wist deze niet, wie
hij meende, maar toen Kariomedjo haar beschreven had, zeide de man kortweg:
- Die is ontboden door den assistent van Tjandoeredjo.
Dat antwoord ontnuchterde onzen armen loerah geheel en ziende, dat allen zich
ter ruste legden en ook de laatste lamp uitgedoofd zou worden terwijl het voorhang
gesloten werd, verliet hij als een geslagen hond de donkere ruimte, waar een uur
geleden nog zooveel vroolijkheid heerschte.
Hij liep de duistere aloon-aloon over, waar nog slechts enkele chineesche
speelbazen met onvermoeiden hartstocht de argelooze inlanders van hun

1) Chef van de dansmeisjes en muzikanten.
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geld beroofden en spoedde zich voort naar de woning van Hadji Oemar.
Zacht ging hij het erf op en om het huis heen naar het afzonderlijke gebouwtje,
waar Troeno en hij zouden slapen. Door de gedek1) zag hij het schijnsel van een
lampje, dat Troeno voor hem had laten branden en stil schoof hij de deur open en
achter zich weder onhoorbaar dicht.
Hij keek achter het schut, dat de ruimte in de geheele breedte besloeg, met
uitzondering van een doorgang aan beide kanten en toen hij bemerkte dat Troeno in
het linkerhokje sliep, blies hij het lampje uit en ging door den anderen doorgang
achter het schut, waar hij zich op de amben uitstrekte. Voor behoorlijk uitkleeden
gunde hij zich geen tijd, hij trok slechts zijn buis uit, deed de hoofddoek af en legde
de kris naast zich. Hevig klopte zijn hoofd, maar lang duurde het toch niet of hij was
vast in slaap.

1) Bamboewand.
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Zevende hoofdstuk.
Troeno was, toen Hadji Oemar en zijne vrouw tegen elf uur tehuis kwamen, slechts
even blijven praten en daarop naar zijne slaapplaats gegaan. Reeds vroeg in den
ochtend werd hij dan ook wakker.
Uit het gekraak van de bamboe ambèn in het hokje naast hem, bemerkte hij dat
de loerah thuisgekomen was, al genoot die blijkbaar geen bepaald rustigen slaap.
Om hem niet te storen, schoof Troeno zachtjes de deur open en trad naar buiten.
Het was koel, maar toch niet te koud en stellig aangenamer dan in de kleine,
bedompte ruimte. Langzaam liep hij naar den weg en zette zich naast den ingang
neder met den rug tegen den stijl van de poort, die op de gebruikelijke wijze boven
den ingang van het erf was opgericht.
Hoewel nog half donker, was er op den weg toch reeds veel verkeer. Geen
kooplieden echter of passargangers zooals gewoonlijk, maar meest lieden van buiten,
die reeds eenige uren, sommige
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zelfs bijna den geheelen nacht hadden geloopen, om vroegtijdig in de kotta te zijn
en zich een goede plaats te verzekeren, vanwaar zij de rampok zouden kunnen zien.
Het was een tafereel vol afwisseling, al die keurig uitgedoste mannen en vrouwen,
verschillend gekleed al naar de streek, vanwaar zij afkomstig waren.
Ondertusschen werd het lichter en weldra zou de zon opkomen. Troeno stond op
en wandelde naar de nabijzijnde kali, waar hij een verfrisschend bad nam. Daarna
ging hij naar zijne slaapplaats terug. Uit zijn gordel haalde hij een paar gélèngs, die
hij den vorigen avond reeds uit voorzorg had gekocht, en na het djaraklampje te
hebben aangestoken, begon hij te schuiven.
Toen hij gereed was, werd de loerah wakker, die haastig opsprong, en het heulsap
ruikend riep:
- Hoe laat is het al, vriend Troeno. Het schijnt al dag.
- Ik weet het niet, antwoordde Troeno, terwijl hij het lampje uitblies, zijne pijp in
den buikband borg en uit het kamertje kwam. Daarop de tijd schattende, vervolgde
hij: ‘Het schijnt al zeven uur.
- Jongen, wat is dat laat. Ik moest om zes uur op de aloon-aloon zijn, bij den
wedono.
Ondertusschen trad Kariomedjo te voorschijn, hij knoopte de kain netjes om, bond
de hoofddoek op keurige wijze om het hoofd en terwijl hij zijne fraaie kris in den
gordel stak, zeide hij klagend:
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- Ik heb zoo'n hoofdpijn. Straks als de zon gaat schijnen, belooft dat wat.
- Doet u mede aan de rampok?
- Neen, ik moet er met mijn paard heen. Ik moet waken achter de lansdragers. Als
u even het paard wil zadelen, dan ga ik snel eten. Hadji Oemar is toch al op?
- Ik zou denken van wel. Ik meen hem daareven gezien te hebben.
- Gaat u niet kijken?
- Neen, ik niet. Ik zal maar het huis bewaken.
Inmiddels traden beiden naar buiten en terwijl Kariomedjo het voorhuis binnenging,
begaf Troeno zich naar den stal. Toom en zadel vond hij daar gereed hangen en
blijkbaar had ook reeds iemand het dier gras gegeven. Snel schoot hij het hoofdstel
aan, drukte het bit in den bek en sloot de kinketting. Daarop bond hij het dier met
den teugel aan een hoekstijl en legde kleedje en zadel op den rug.
Na den buikriem strak te hebben aangetrokken, was hij klaar, schoof de slorohans1)
open en leidde het paard de bamboe-oploop af naar buiten. Dit maakte nog al eenig
leven, wat de loerah hoorde, die haastig naar buiten kwam.
Vluchtig zag hij kinketting en buikriem na en sprong fluks in den zadel.
Het vurige paardje steigerde en danste wel even, maar liep toen in korten,
schokkenden draf

1) Sluitlatten.
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den weg op. Dat schokken was niet erg prettig met die hoofdpijn, maar de koele
morgenlucht deed Kariomedjo toch goed en trotsch op den eerbied, waarmede de
vele wandelaars voor hem uitweken, vergat hij zijn leed en genoot van hetgeen het
oogenblik hem bood.
Op de aloon-aloon bevond zich eene groote menigte en toch zou eerst over drie
uur de rampok aanvangen.
Voorzichtig deed de loerah zijn paard voortgaan door den dichten menschendrom,
waarbij vele vrouwen en kinderen waren. Toch was er geen gedrang en indien enkele
lieden, die op de perceelen zich eene zekere ruwheid hadden eigen gemaakt, wat
wild vooruitgingen, dan wekten zij de verontwaardiging van ieder op en werden met
minachting nagekeken.
Vroolijke kwinkslagen hoorde men genoeg en ook werd door het jongere deel
menige gewaagde zinspeling gewisseld of tijdelijke kennismaking aangeknoopt.
Door zijne verheven zitplaats had de loerah een vrij uitzicht, alleen belemmerd
door de vele lange lansen, die de deelnemers der rampok medebrachten.
In het midden der drukte, ontdekte hij eindelijk een kleinen kring, door eenige
kapala's te paard opengehouden en waar, te oordeelen naar een aantal pajongs, de
Hoofden verzameld waren. Naar deze plaats deed Kariomedjo zijn paard gaan en
slaagde er in, die zonder ongevallen te bereiken.
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In de open ruimte zag hij een tiental hokken staan, waarin de tijgers zaten. Een clubje
Hoofden opmerkend, steeg hij haastig af, maar ontving onmiddellijk order weder op
te stijgen en het volk verder terug te dringen.
Inmiddels kwamen van alle zijden meerdere kapala's en toen ook een der Hoofden
te paard steeg en met de hand wenkende, de achteraf staande lieden beval terug te
gaan, was de menigte snel tot op grooten afstand teruggedrongen, zoodat eene flinke
oppervlakte open was van bijna honderd meter in het vierkant.
Nu kregen de kapala's bevel om de lansdragers in de afgezette ruimte toe te laten,
maar den toeschouwers opnieuw opdringen te beletten. Hiertoe werd hun ieder een
gedeelte aangewezen, waar zij door voortdurend op en neer rijden de eenmaal
verkregen lijn moesten handhaven.
Ook Kariomedjo kreeg eene dergelijke taak, doch gelukkig was op die plaats niet
veel gedrang en kon hij volstaan met langzaam heen en weder te rijden. De lansdragers
waren ondertusschen in groot aantal komen opdagen en weldra waren eenige
duizenden verzameld. Zij werden langs de grenzen van de open ruimte, in vier of
vijf man dicht gelid opgesteld met den rug naar de toeschouwers. Slechts een smalle
weg bleef tusschen hen en de menigte, waar Kariomedjo en de andere loerahs heen
en weder moesten rijden, om die open te houden.
Volgens een ouder loerah, die in de kotta
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woonde en wien Kariomedjo vroeg, waarvoor die weg noodig was, diende zulks om
te beletten, dat de menigte de lansdragers in hunne bewegingen hinderde en om den
achtersten lansdragers, die zeer korte lansen hadden, de gelegenheid te geven een
tijger, welke door de linie heenbrak, daar achter af te maken.
Een bepaald prettig vooruitzicht vond Kariomedjo het niet om zich straks vis à
vis een in doodsangst verkeerenden, verwondden tijger te bevinden, doch hij troostte
zich maar met de gedachte, dat al die tienduizenden toeschouwers, waaronder vrouwen
en kinderen daar toch ook geheel onbeschut stonden en wachtte zich wel iets van
zijn onrust te laten bemerken. Trouwens hij had wel aan wat anders te denken.
In de opwinding van het ruimbaan maken, was hij zijn hoofdpijn vergeten, maar
thans nu hij betrekkelijk weinig meer te doen had, kwam de pijn in verdubbelde mate
terug.
Dat hossen en daarbij schreeuwen tegen de menigte had veel kwaad gedaan en
ving aan zich te wreken, zoodat de arme man allengs een gevoel kreeg, alsof zijn
hoofd uit elkander zou barsten. Iedere stap van zijn paard schokte door tot in zijn
hoofd en deed hem ontzettend pijn. Ook werd het al aardig warm, waarbij kwam de
benauwde lucht, die uit de opeengepakte menschenmassa opsteeg en hem wee en
akelig maakte. In één woord, hij gevoelde zich ellendig.
Zelfs zijne oogen kon hij bijna niet meer opslaan.
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Het schelle licht, door de open vlakte weerkaatst en het geschitter der lansen, hinderde
hem ontzettend, waarbij zijne reeds gloeiende oogen begonnen te steken en te branden.
Ook zijn paard kwam onder den invloed van de hitte, ingesloten als het was
tusschen de menschenmassa.
Zoodra Kariomedjo zijn kans schoon zag en bemerkte, dat hij niet meer
gecontroleerd werd, reed hij langs het open paadje tot hij aan een gedeelte kwam,
waar men door het dichte lommer van een waringinboom voor de felle zonnestralen
beschut was en eene verkwikkende koelte heerschte.
Hij vond er een paar kapala's, die evenals hij beschutting zochten.
- Mas, heeft u ook hoofdpijn? vroeg glimlachend een hunner, wien het voorkomen
van den loerah van Toenggah opviel.
- Ja, erg. U ook?
- O, verschrikkelijk. Mijne oogen kan ik niet open houden.
- Ik eveneens. Gisterenavond is het ook zoo laat geworden en nu vanochtend al
zoo vroeg in de hitte. Ik voel mij ziek.
- Ik ook. Voortaan drink ik alleen water, schertste zijn collega. Kariomedjo lachte
zwakjes als eenig antwoord en ook zijn kameraad zeide verder niets meer. De arme
kerels waren werkelijk te ziek.
Slechts toen de Regent aankwam om de opstelling der lansdragers te inspecteeren,
reed
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Kariomedjo, uit vrees voor den Kandjeng, een oogenblik ijverig heen en weder, het
volk ruw terug dringend, doch daarop zocht hij zijne rustplaats weder op en had
slechts één verlangen: ‘dat hij naar huis zou kunnen gaan om te slapen.
Als in een nevel zag hij den eersten tijger loslaten en afmaken, doch daarna deden
zijne oogen hem zulk een pijn, dat hij zich omkeerde en een donkerder rustpunt zocht
voor zijnen blik.
Het oorverdoovend gejuich der duizenden, iedere keer als een der volgende tijgers
afgemaakt was, hoe hinderlijk op zichzelf voor zijn hoofdpijn klonk hem als muziek
in de ooren, als de aankondiging, dat men weder iets nader bij het einde was.
Eindelijk was de laatste tijger gedood en terwijl de menigte het kordon verbrak
en de ruime vlakte in bonte mengeling overstroomde, zocht Kariomedjo zoo snel
mogelijk een doortocht en reed naar huis.
Daar nam Troeno de zorg voor zijn paard van hem over en beloofde hem wegens
hoofdpijn te verontschuldigen bij den gastheer.
Zonder dralen begaf de loerah zich naar zijne slaapplaats. Eerst leschte hij zijn
brandenden dorst door de gendi half leeg te drinken en na daarop bijna al zijne
kleeding te hebben afgeworpen, strekte hij zich op de ambèn uit en viel onmiddellijk
in slaap.
Troeno had dien ochtend rustig doorgebracht. Nadat de loerah vertrokken was,
waren een groot aantal lieden gekomen, die ieder op hunne beurt
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Hadji Oemar hunne hulde kwamen betuigen en hunne beste wenschen uitspraken
voor het geluk van den geëerden man, daarbij hun hoofd tegen zijne rechterknie
brengende, als om hunne onderworpenheid te betuigen.
Buiten op de latar gezeten had Troeno vol bewondering dit alles gadegeslagen.
Zeker, ook hij had in zijne goede dagen op deze wijze de gelukswenschen van enkele
jongelieden ontvangen, maar de bezoekers van Hadji Oemar waren blijkbaar allen
welgestelde lieden en zelfs reeds vrij ouden van dagen kwamen hunne hulde brengen.
Daaraan kon men bemerken, hoe geacht en gezien Hadji Oemar was en toen de
stroom der bezoekers eindelijk ophield en de laatste vertrokken was, naderde
onwillekeurig ook Troeno met eerbied vervuld zijn gastheer om op zijn beurt de
gebruikelijke hulde te brengen.
Doch Hadji Oemar had hem voorkomen en wilde in geen geval dat de oude man,
die zijne vrouw als klein kind in de dessa gekend had, thans voor hem zou
nederknielen.
De huisvrouw, die midderwijl toilet gemaakt had, was daarop binnengetreden.
Keurig zag zij er uit. Een prachtig groen zijden kabaja en fijn gebatikt kleed vormden
de hoofdkleedij. Dan had zij een stel kostbare kabaja knoopjes en groote gouden
oorknoppen met schitterende steenen. Maar het grootste sieraad was de prachtige
slendang, die zij over den schouder droeg. Fijn met goud doorweven, ook de lange
franje vol gouddraad,
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was dat stuk alleen reeds zeker in staat, de begeerigheid van iedere vrouw op te
wekken.
Doch lang werd niet meer gedraald. Hoewel Hadji Oemar voor een paar goede
plaatsen op een panggoeng gezorgd had, door die reeds vroegtijdig door een paar
jongelieden te laten innemen en voor hem bewaren, zoo zou door de drukte het loopen
niet snel gaan en konden zij hunne zitplaatsen toch niet veel voor den aanvang van
de rampok bereiken. Na Troeno dus de zorg voor huis en erf te hebben opgedragen,
waren de huisheer en zijne vrouw vertrokken.
Eenzaam was Troeno achtergebleven, door niets gestoord in zijne overpeinzingen,
die steeds afdwaalden naar zijn verdwenen dochtertje en naar zijne woning ver af in
de stille dessa.
Heerschte anders altijd eene gezellige drukte voor de woning van Hadji Oemar,
thans scheen de kotta als uitgestorven. Allen hadden zich begeven naar het groote
aantrekkingspunt ‘de rampok.’ Doodsch en verlaten was de weg, slechts een enkele
gladakker1) was zichtbaar en krabde zich een kuil op een zonnig plekje om daar te
slapen, als ware het niet reeds warm genoeg. Nadat echter de loerah teruggekeerd
was en Troeno diens paard op stal had gebracht, veranderde als met een tooverslag
het tooneel.
Wagens en huurkarretjes met Hollanders en fraai gekleede inlanders vlogen over
den weg,

1) Javaansche hond.
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weldra gevolgd door een dichten stroom voetgangers, die allen van de aloon-aloon
kwamen. Een deel van hen begaf zich naar de verschillende kampongs in de kotta,
waar zij woonden of bij bekenden gastvrijheid genoten, maar een groot deel ving
onmiddellijk den terugtocht aan naar de verre dessa, vanwaar zij eerst gisteren of
hedennacht waren aangekomen.
Veelal toch was het voor die lieden gewenscht, dat zij vóór donker tehuis waren,
met oog op de tijgers, die voorkwamen in de hooger gelegen wildernissen, welke zij
op het laatste gedeelte van hunnen tocht moesten doortrekken. Vooral na zoo'n
rampok, waar men zich verlustigd had in de machtelooze woede van den woudkoning
en gejuigd had bij zijn gruwelijken dood, had men geen gerust geweten en gevoelde
menigeen bij het voorbijkomen eener gevaarlijke plaats, eene bijgeloovige vrees
voor de gerechte wraak der stamverwanten van de gevallen slachtoffers. Niet weinigen
zochten in hunnen angst het gevaar te bezweren door met prevelende lippen vergiffenis
te vragen voor hunne medeplichtigheid aan de bedreven wandaad.
Onder de vele lieden, die Troeno zag voorbijtrekken, waren ook verscheidene, die
over den schouder de lans droegen, waarvan de punt, zooeven geheiligd in het bloed
eens tijgers, thans door eene scheede bedekt was.
Troeno werd moede van het aanschouwen dezer bonte, steeds voortdurenden,
menschenstroom. Ook
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kreeg hij honger; bedoeg1) was reeds lang voorbij en sedert zijn ontbijt had hij niets
gehad.
Eindelijk kwamen Hadji Oemar en zijne vrouw tehuis.
- Mas loerah is al tehuis, sprak de Hadji, ziende dat het paard op stal stond.
- Ja. Maar de man voelt zich niet lekker en is maar gaan slapen, lichtte Troeno toe.
- Die Harihojo bezorgt toch altijd vele menschen hoofdpijn, spotte Hadji Oemar,
fijntjes lachend, waarmede zijne vrouw en Troeno glimlachend instemden.
Terwijl de Hadji en Troeno zich op eene mat in het voorhuis nederzetten en keken
naar de menigte voorbijgangers, haastte de huisvrouw zich naar de keuken, om snel
een maal gereed te maken. De oude vrouw, die haar daarbij steeds de behulpzame
hand bood, was ook naar de rampok, maar kwam gelukkig spoedig terug. Fluks werd
nu rijst opgezet, wat djangan en sambal gereed gemaakt en een kip geroosterd.
- Men moest zich voor dezen dag maar wat behelpen, merkte de huisvrouw op,
toen zij de spijzen binnenbracht en de beide mannen stemden dit gaarne toe.
Na afloop van den maaltijd, kwam bezoek en daar Troeno zich onder al deze
vreemde lieden niet erg op zijn gemak gevoelde, trok hij zich terug naar zijn kamertje,
waar hij zich buiten voor de deur in de schaduw van een bamboestruik

1) 12 uur 's middags.
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nederzette en in gedachten verzonken bleef zitten.
Na geruimen tijd zoo gepeinsd te hebben, stond hij op en begaf zich naar den
prembé, waar hij nieuwe voorraad tiké opdeed. Daarna drentelde hij terug. Onderweg
reden hem een groot aantal huurwagentjes voorbij, vooral dos à dos, vol met kleurig
gekleede vrouwen en kinderen, die op dezen feestdag zich het genot van een rijtoertje
veroorloofden. Ook wandelaars waren er velen en onwillekeurig kwam ook Troeno
eenigszins onder den indruk der feestelijke stemming zijner omgeving.
Dit toch was de eenige dag in het geheele jaar, die voorden inlander een werkelijke
feestdag is. Slechts op dezen dag staan de werkzaamheden overal stil, want al
onthielden ook velen des Vrijdags zich van allen arbeid, vooral de laatste jaren, sedert
door den invloed van Hadjies en Santries een meer opgewekt godsdienstig leven
merkbaar werd, toch was dat lang niet algemeen en heerschte in ieder geval op dien
dag de gewone passardrukte, terwijl niemand er aan dacht zich Vrijdags bepaald
feestelijk uit te dossen, zooals de Christenen zulks des Zondags doen.
Teruggekeerd begaf Troeno zich naar zijn tijdelijk verblijf om daar te schuiven.
De ruimte binnentredende, zag hij de loerah met lodderige oogen op zijne rustbank
zitten.
- Is uw hoofdpijn beter? vroeg Troeno om iets te zeggen.
- Ja, het is veel beter, antwoordde met schorre
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stem Kariomedjo, die nu opstond, zich aankleedde en naar de woning ging.
Troeno bleef achter om te schuiven. Toen hij eindelijk uit zijne verdooving
ontwaakte, was het buiten reeds donker geworden. Haastig rangschikte hij hoofddoek
en kain en begaf zich naar de woning, waar in het voorhuis eene flinke lamp brandde.
Daar zaten de loerah en Hadji Oemar op de mat in het midden, terwijl de huisvrouw
terzijde op een rustbank bezig was zich te goed te doen aan een schaaltje niet roedjak.1)
- Pah! Wil u ook wat hebben, vroeg de jonge vrouw vriendelijk aan Troeno.
- Neen, ik niet, antwoordde deze lachend, waarop de Hadji glimlachend zijne
vrouw zeide:
- Geef ons liever wat rijst. Mas loerah moet vroeg weg.
- Waar wil u naar toe? vroeg Troeno aan het dorpshoofd.
- Ik ga straks naar de Kaboepaten. Alle loerahs komen daar. Daar is een gamalang,
een wajong en dansmeisjes. Kortom er is feest.
- Mas loerah heeft geen hoofdpijn meer, merkte de Hadji vroolijk op, waarop de
loerah en Troeno glimlachten.
- Den Bey!2) Het is maar eenmaal Harihojo, verontschuldigde zich lachend de
loerah.
- Zeker, stemde Hadji Oemar toe. Hij dacht

1) Onrijpe vruchten met spaansche peper.
2) Adellijke titel.
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daarbij aan vroegere tijden. Hij was ook jong geweest en toen hij nog magang was,
had hij evenzeer zijn aandeel in de pret gehad en menigen streek uitgehaald, die hij
nu niet gaarne zou vertellen.
Zijne vrouw bracht het eten binnen en allen tastten toe.
Terwijl men nog gezellig praatte, werd het verwijderd geluid van de gamelang
gehoord, wat Hadji Oemar deed zeggen:
- Mas loerah! Het feest is al begonnen.
- Ja, als ik mag, wilde ik wel heengaan.
- Zeker, gaat u maar daarheen, zeide de gastheer glimlachend, ‘maar, vervolgde
hij, ‘misschien zal ik straks niet op u wachten.
- O, wacht maar niet. Het wordt misschien laat.
- Ik vraag verlof, en dit zeggend stond Kariomedjo op en verliet, zooals dit
tegenover een aanzienlijk man als den Hadji paste, in gebogen houding het voorhuis.
Toen de loerah vertrokken was, bleven Hadji Oemar en zijne vrouw met Troeno
nog wat napraten. Eindelijk vroeg de eerste:
- Hoeveel kinderen heeft mus loerah toch?
- Drie. Een zoon en twee dochters, antwoordde Troeno.
- Ja en één dochter is getrouwd, voegde de huisvrouw daaraan toe.
- Ja maar niet in Toenggah. Waar woont zij? vroeg Troeno haar.
- Ik ben het vergeten. Maar het is ver van hier.
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- Ja, het was heel veraf, stemde Troeno toe.
- Het meisje, dat nog thuis is, is dat al eene huwbare maagd? vroeg Hadji Oemar
vorder.
- Ja al. Maar zij is nog jong, zeide zijn vrouw, waarop Troeno daaraan toevoegde:
- De zoon is de oudste.
- Die wordt zeker later loerah?
- Dat zal wel, meende Troeno.
Eenigen tijd heerschte nu stilte, tot Hadji Oemar aan Troeno vroeg:
- Wat uw kind betreft, hoe denkt u dat te zoeken?
Hoewel die vraag eenigszins onverwacht kwam, was Troeno niet geheel
onvoorbereid. Hij had hedenmiddag de zaak reeds overlegd. Wat kon hij, eenvoudige
dessaman, eigenlijk doen? Niets immers. Overal zou men hem afwijzen of uitlachen,
zoo niet erger. Daarbij was zijn reisgeld bijna verteerd, slechts nog voor één dag had
hij geld voor opium en daarom had hij reeds gedacht dat het beter was naar huis terug
te keeren en Hadji Oemar de zaak toe te vertrouwen. Hij had dit evenwel niet durven
voorstellen, doch nu zijn gastheer hem naar zijne meening vroeg, meende hij wel
ronduit te kunnen spreken en zeide:
- Ik weet het niet. Ik ben maar een dom mensch. Hier in de stad zijn de menschen
heel anders dan in mijne woonplaats. Hier zijnde, durf ik niets.
- Pah! Pah! riep de jonge vrouw verwijtend. ‘Thuis, al is het nacht, durft u in het
bosch. Hier zijn alleen menschen en is u bang.
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- Laat maar, viel haar man in. ‘Ik begrijp het wel. Ik denk ook, dat als vriend Troeno
hier zoekt, het vergeefsch zal zijn. Hoe denkt u er over, om morgen maar naar huis
te gaan? Ik zal alleen wel onderzoek doen.
- Mijn man heeft vele bekenden hier. Ik denk wel dat het zoo het beste zou zijn,
sprak de jonge vrouw.
- Ja, zoo is het beter, erkende Troeno. Morgenochtend ga ik maar terug. Thuis heb
ik weder veel te doen.
Zoo werd dus afgesproken en daar allen moê waren, begaf men zich ter ruste.
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Achtste hoofdstuk.
Reeds vroeg in den morgen begaf Troeno zich op weg, na afscheid te hebben genomen
van zijn vriendelijken gastheer en gastvrouw en na ook den loerah gegroet te hebben,
die juist thuis kwam om uit te slapen. Tegen den middag bereikte Troeno de dessa.
Het gezicht der bekende omgeving, het dak zijner kleine woning even zichtbaar
tusschen het bladerenloof, deed hem weder goed, al kon het zijne gedrukte stemming
niet verdrijven. Hoe treurig was deze thuiskomst? Wat moest hij zijne vrouw
vertellen? Ruim drie dagen en nachten was hij afwezig geweest en nog wist hij niets
van zijn kind. Ondertusschen naderde hij zijne woning en liep met loome schreden
het erf op.
Zijne vrouw was naast het huis onder de schaduw van een pisangstruik bezig met
rijststampen. Het haar had zij in eene wrong en tot eenig kleedingstuk droeg zij een
kain, die onder de armen vastgeknoopt was. Toen zij haar man zoo alleen en treurig
zag aankomen begreep
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de arme vrouw, dat hij geen goed nieuws bracht en zoodra hij gezeten was, vroeg
zij angstig:
- Nu, hoe is het?
Maar Troeno gaf zoo vlug geen antwoord en nogmaals moest zij vragen:
- Waar is het meisje?
Ten slotte vatte Troeno moed en zuchtend zeide hij:
- Ik weet het niet:
De tranen sprongen de vrouw in de oogen en snel spoedde zij zich naar binnen,
waar zij zich op den ambèn wierp en bitter weende.
De wanhoop zijner vrouw deed ook Troeno bijna zijne zelfbeheersching verliezen,
doch hij vond het zwak en kinderachtig voor een man, om zich niet in bedwang te
kunnen houden en met geweld onderdrukte hij zijne smart.
Langzaam stond hij op en begaf zich naar de nabij gelegen wildernis om brandhout
te verzamelen.
Toen hij na een uur terug kwam, had zijne vrouw de rijst gewasschen en met het
hout, dat hij medebracht maakte zij dadelijk een flink vuur.
- Waar is Sainum? vroeg Troeno eindelijk.
- Ik heb haar naar de warong gezonden om vleesch te leenen. Onze schuld is daar
al groot. Deze drie dagen heb ik steeds geleend. Geld was er niet.
- Mijn reisgeld is ook op. Morgen zal ik rottan snijden, de pandhuispachter van
Tjandoeredjo wil koopen.
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- Op Kali Bidji, hoor ik, koopen zo bamboe op, de betaling is goed, volgens het
zeggen.
- Morgen zal ik eens vragen, sprak Troeno loom. Hij was moe en had den geheelen
dag nog bijna niets gegeten.
- Wat blijft het kind lang weg, vond zijne vrouw.
- De rijst is ook laat, merkte Troeno op.
- Natuurlijk is zij laat, als er geen geld is, viel de vrouw bits uit. ‘De warong had
niet, zoodat ik naar Kali Bidji moest om daar in de warong te leenen.
Sainum kwam thans het erf op; hare moeder beknorde haar over haar lang uitblijven
en maakte snel het eten gereed.
Toen de sobere maaltijd was afgeloopen, ging Troeno slapen, terwijl de vrouw
met haar dochtertje een paar afgevallen klappers naar de warong brachten om die te
gelde te maken.
Treurig verliep het overige van den dag. 's Avonds, nadat het meisje was ingeslapen,
vertelde Troeno aan zijne vrouw zijn wedervaren, zoodat het laat werd, eer beiden
ter ruste gingen.
Den volgenden morgen vroeg vertrok Bohsainum met haar dochtertje naar de
onderneming om daar te werken, terwijl Troeno niet lang daarna het bosch introk
om rottan te verzamelen. Veel rottan liep hij voorbij, maar dat was rottan legi en die
was niet goed en eerst na een uur bereikte hij de plaats waar de goede rottan, rottan
woeloe, groeide.
Hij kapte eenige stammen, welke een paar
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duim middellijn hadden even boven den grond af en trok ze langzaam naar beneden.
Heel voorzichtig moest dat gedaan worden, want niet alleen de stam en bladstelen
maar ook de bladeren waren dicht met dorens bezet. Twintig en dertig voet hoog
leunden de opgeschoten stengels tegen de boomen en hingen met hunne groote
bladeren aan de takken daarvan of steunden daarop.
Rukkend en trekkend wist Troeno de afgekapte plant iets omlaag te krijgen, terwijl
hij de bladeren met zijn kapmes afsloeg. Had hij zoodoende een stuk stam van tien
of twaalf voet ingepalmd dan kapte hij dit af en trok opnieuw een hooger deel naar
beneden. Zoo werkte hij voort, totdat hij de geheele stengel omlaag had en begon
dan met een volgende stam. Toen hij een tiental stukken afgekapt had, verwijderde
hij met zijne arit de schors en dorens, waarna hij de nu glanzende, gladde stokken
opnam en naar zijne woning droeg.
Daar spleet hij ze tot smalle reepen, waarvan hij het houtachtige deel wegsneed,
zoodat alleen de lenige bast overbleef. Deze reepen bast sloeg hij dubbel en maakte
er bundels van tien stuks van, waarop hij den geheelen voorraad op den schouder
nam en naar Tjandoeredjo bracht. Wel was het reeds laat geworden en den tijd voor
het middageten lang voorbij, maar hij wilde niet nog meer schuld maken en liever
wachten met eten, tot hij door den Chinees betaald was.
Tegen drie uur kwam hij bij den pandhuis-
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pachter, die hem twintig cent per honderd stuks beloofd had. Hij had honderd en
twintig stuks bij zich, zoodat hij vier en twintig cent zou ontvangen voor zijn werk
van dien dag.
Voor de woning van den Chinees legde Troeno zijne vracht neder en zette zich
daarop.
- Wat is dat? vroeg de pachter, die naar voren kwam.
- Ik breng rottan, verklaarde Troeno.
- Hoeveel is er?
- Honderd twintig.
Intusschen naderde de Chinees, waarop Troeno opstond en het pak rottan rechtop
zette. Een tijd lang betastte de pachter de rottan, haalde er een uit en poogde die met
een verraderlijken knik te knappen, hetwelk evenwel niet gelukte, wat Troeno er toe
bracht te zeggen:
- Het is alles goede rottan, er is geen slechte bij.
- Ik geef je een dubbeltje, bood de Chinees.
Hoewel gewend aan het beknibbelen zijner verdienste, was Troeno dit toch wat
al te kras. De Chinees had het hem immers besteld.
- Volgens uw zeggen twee dubbeltjes de honderd, dus deze honderd twintig voor
vier en twintig cent, sprak hij.
- Voor zulke rottan geef ik niet meer dan een dubbeltje de honderd, dus twaalf
cent alles.
- Dat kan ik niet doen. U heeft zelf gezegd twintig cent.
- Ja, als ze goed was, maar deze deugt niet,
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beweerde de sluwe pachter, die wel wist dat de man in geen geval den zwaren last
nogmaals den langen weg zou terugdragen.
- Wat de rottan aangaat, die is goed, verklaarde Troeno beslist. ‘Maar als u geen
twintig cent wil geven, wat wil u dan geven?
- Ik geef je vijftien cent voor den geheelen boel. Die twintig zijn dan toegift.
- Dus vijftien cent voor de honderd twintig? Dat is te erg.
- Goed dan, en dit zeggend draaide de Chinees zich om en ging zijne woning
binnen.
Daar zat Troeno. Den geheelen dag had hij gewerkt, nu was hij moede en kon de
vracht niet weder meenemen, daarbij, wie zou het hem afkoopen? Het liefste had hij
het pak opgenomen en in de kali geworpen, maar hij had honger en moest tiké en
rijst koopen.
Terneergeslagen stond hij op en ging naar den ingang der woning, waar hij zich
nederzette. Wel driemaal moest hij zich steeds luider melden, voordat de Chinees te
voorschijn kwam.
- Wat moet je toch? vroeg deze.
- Als u selikoerdoewit1) geeft, dan geef ik het.
- Neen, vijftien cents, niets meer, hield de pachter vol.
- Goed, ik geef het.
Verheugd met zijn koop, betaalde de geslepen mongool en berekende met stil
genoegen dat hij

1) 17½ ct.
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ruim 37 pCt. op de overeengekomen prijs beknibbeld had.
Verbitterd over de onrechtvaardige behandeling, verliet Troeno het erf. Van het
verkregen geld kocht hij voor drie centen rijst en nadat zijn honger gestild was, sloeg
hij den weg naar huis in.
Tegen donker kwam hij aan en ging dadelijk door naar de warong om te schuiven,
waarvoor hij nog juist genoeg geld over had.
Nu volgden een paar treurige dagen. Tevergeefs wachtte Troeno op bericht van
Hadji Oemar, tot hij een week na Harihojo tegen den avond langs de woning van
Karsonawi kwam en daar werd binnengeroepen.
Karsonawi zette zich met hem in het voorhuis op een mat en zeide:
- Vriend Troeno, mijn zoon is daareven uit de stad gekomen. Hem is opgedragen
door mijn schoonzoon Hadji Oemar, om u te zeggen, dat uw kind niet gevonden is.
- Niet gevonden? luidde het diep verslagen antwoord van den ongelukkigen vader.
- Ja, het is niet mogelijk geweest haar te vinden. Er waren menschen, die meenden,
dat zij bij den chineeschen transportaannemer in huis was, maar toen Hadji Oemar
daar liet onderzoeken, was zij er niet meer.
Zwijgend bleef Troeno voor zich uitstaren. Nu was hem zijne laatste hoop
ontnomen en zou hij zijne lieveling misschien nimmer wederzien.
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Eenigen tijd bewaarde Karsonawi het stilzwijgen, de smart van den armen vader
eerbiedigend. Eindelijk, om wat afleiding te geven, sprak hij:
- Heeft u iets gemerkt of de loerah gedobbeld heeft in de kotta?
- Ik weet het niet. Ik heb niets bemerkt. Waarom vraagt u dat?
- Naar ik hoor moet mas loerah geld zoeken. Hij heeft voor zich van het
belastinggeld genomen. Nu kan hij de geïnde belasting niet afdragen, omdat er zooveel
aan ontbreekt.
- Of bij gespeeld heeft, weet ik niet. Maar twee nachten was er feest. Misschien
heeft hij het alleen met feestvieren opgemaakt. Met dansmeisjes raakt men spoedig
geld kwijt.
- Ja, misschien is het zoo wel. Van middag is hij naar Tjandoeredjo geweest, naar
ik verneem om geld te leenen bij den pandhuis-Chinees.
- Dat hij geld wil leenen van een Chinees? Zoo'n gemeene Chinees als die
pandhuispachter!
- Ja geld leenen van een Chinees geeft ongeluk in de toekomst, meende ook
Karsonawi.
- Ja zeker. Ik ben iemand, die niets bezit, maar leenen bij een Chinees heb ik nooit
willen doen. Het is alsof men van den duivel zelf leent.
- Ja, de god van de Chineezen is immers een slang, zooals ze zeggen.
- Ja, zoo zegt men. Ik weet niet of het juist is. Eenigen tijd bleven beide nog zitten
praten, toen stond Troeno op en nam afscheid.
Diep terneergeslagen begaf hij zich naar zijne
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woning. Zijne vrouw en kind, die den geheelen dag op Kali Bidji hadden gewerkt,
waren daar reeds. Bohsainum had wat rijst voor haren man medegebracht, wat deze,
stil en in zichzelve gekeerd, verorberde.
Toen het meisje was ingeslapen, moede van den langen dagarbeid in de
koffietuinen, deelde Troeno zijne vrouw de boodschap van Hadji Oemar mede. Veel
antwoordde zij niet. Haar kind beschouwde zij reeds lang als verloren en daarin
moest zij berusten, maar dag en nacht folterde haar de onzekerheid, wat er van het
lieve meisje geworden was.
Langen tijd heerschte er stilte in de armoedige ruimte, terwijl de ouders treurig,
in gedachten verzonken, neder zaten. Eindelijk sprak Troeno:
- Hoeveel is de schuld in de warong al?
- De schuld in de warong van Kali Bidji heb ik al betaald, maar in deze warong is
onze schuld nog hoog.
- Hoeveel ongeveer?
- Een gulden zes dubbeltjes. Van avond heb ik weder voor twee dubbeltjes geleend,
maar de waronghoudster heeft gezegd, dat zij niet meer borgen wil.
- Dus de geheele schuld is achttien dubbeltjes?
- Ja.
- Hoe moeten die betaald?
- Ik weet het niet? Ik werk alle dagen, maar het geld is juist genoeg om te eten.
Troeno zuchtte. Als een vrouw alleen voor opium een kwartje minus een cent
noodig heeft,
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dan moest er al heel wat verdiend worden, wilde er iets overgehouden worden voor
andere zaken dan de dagelijksche kost. Doch hij zeide niets, want immers hijzelf
schoof den laatsten tijd evenveel.
- Morgen ga ik mede naar het perceel, sprak hij. ‘Hier is op het oogenblik geen
werk. Ik zal den mandoer1) vragen, wat er betaald wordt voor bamboe.
Intusschen was het laat geworden en beiden gingen slapen.
Den volgenden morgen bracht Troeno zijn plan ten uitvoer en vergezelde zijne
vrouw en dochtertje naar de onderneming.
Na een half uur loopen, bereikten ze de kampong, juist even voordat de kentong2)
het sein tot aantreden gaf. Op de passar was het vol mannen en vrouwen, die haastig
wat aten bij de vele koopvrouwen, die druk bezig waren allen te bedienen van de
eetwaren op hun matje uitgestald. Ook de vrouw van Pondjo was er met eene groote
mand rijst, die reeds bijna geheel leeg verkocht was. Pondjo zelf stond naast haar,
zwijgend toeziende, steunende op de pikoelan, waaraan hij de vracht gedragen had.
Bohsainum die hier bekend was, vroeg aan eene vrouw welke mandoer met het
opkoopen van den bamboe belast was. Zij duidde daarop Troeno nog even

1) Ploegbaas.
2) Seinblok.
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de woning aan en spoedde zich vlug met haar dochtertje naar de opzienerswoning,
waarheen ook de andere lieden zich begaven om bij het dagwerk te worden ingedeeld.
Troeno richtte zijne schreden naar de aangewezen woning. De vrouw, die hij daar
vond, vertelde hem, dat haar man ook naar de opzienerswoning was, maar wel spoedig
terug zou komen.
Toen de mandoer kwam en hem vroeg wat hij wilde, vroeg Troeno hem wat er
voor de bamboe betaald werd.
- Mijnheer koopt bamboe djawa. De betaling is vier cent. Ik ontvang ze.
- Waar moet ik ze leggen?
- Ten zuiden van het huis van den opziener. Kunt u bamboe halen?
- Ik denk het wel. Is er alle avonden betaling?
- Zeker. Kijk! daar op de passar, die twee mannen met kapmessen, die daar zitten
brengen ook bamboe, u moet hun maar vragen, en na dit gezegd te hebben, ging de
mandoer zijne woning binnen.
Troeno stond op en begaf zich naar de hem aangewezen lieden en terwijl hij
langzaam bij hen neerhurkte vroeg hij:
- Weet u ook hoeveel hier voor bamboe betaald wordt.
- Wil u gaan halen? was de wedervraag van den oudste.
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- Ja, misschien.
- De betaling aan het woonhuis is vier cent, maar als de mandoer ze ontvangt, dan
wordt er veel als slecht gerapporteerd.
- Maar als de bamboe goed is? opperde Troeno.
- Goed of niet, dat hindert niet. Zooals mandoer Kasan het opgeeft zoo betaalt
mijnheer.
- Die als slecht gerapporteerd worden, worden die niet betaald?
- Ja, wel betaald, maar heel weinig.
- Worden er veel als slecht gerapporteerd?
- Dat hangt van mandoer Kasan af.
- Kameraad schei toch uit, viel de andere man zijn metgezel in de rede. ‘Die man
hier, vervolgde hij op Troeno duidend, is niet dom. U woont immers in Toenggah?
- Jawel.
- Ik ken u wel. Vroeger heb ik met mijne vrouw gevent op de passar te
Tjandoeredjo. U kwam daar dikwijls.
- Ja, vroeger ging ik daar veel heen, erkende Troeno.
- Nu, ik zal u inlichten. De betaling is werkelijk vier cent, maar u moet den mandoer
een cent daarvan geven, dan is al uwe bamboe goed. Als er een of twee slechte bij
zijn, hindert dan niet. Maar pas op dat de opziener het niet bemerkt.
- O, is het zoo! Ja, dan zal ik het ook maar zoo doen.
- Vooruit kameraad, spoorde de eerste spreker

Boeka, Pàh Troeno

154
zijn makker aan, ‘anders wordt het te laat. Beiden stonden nu op en vertrokken.
Troeno bleef ook niet langer, doch begaf zich naar het bosch en ging aan het werk.
Den geheelen dag was hij bezig met bamboe kappen en droeg die den langen weg
naar de opzienerswoning. Tegen vijf uur had hij een stapel van wel dertig bamboe
liggen, alle mooi groot en niet te jong. Nauwelijks zat hij of reeds kwam de mandoer.
- Wat is dat? vroeg deze.
- Dat is mijn bamboe, antwoordde Troeno en liet er zacht op volgen: ‘met drie
cent ben ik tevreden.
- Straks na de betaling wacht u wel op mij, fluisterde de mandoer met een blik van
verstandhouding.
- Jawel.
- Hoeveel zijn er?
- Ik heb een-en-dertig stuks geteld.
- Hebt u die alleen gebracht?
- Jawel.
- Maar dat gaat niet. Dan zal mijnheer niet willen betalen, viel de mandoer verstoord
uit. ‘De betaling zal afgeslagen worden.
Bevreesd voor den toorn van den mandoer, uitte Troeno een zacht: Ja.
Na eenig nadenken, vervolgde mandoer Kasan:
- Hoor eens! Ik zal dertig bamboe opgeven. Eén tel ik niet mede. Maar u geeft op
aan mijnheer, dat die bamboe gebracht is door drie
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menschen, doch dat twee wachtdienst hadden en u het geld alleen ontvangt.
- Jawel mas, antwoordde Troeno onderdanig.
- Maar, ging Kasan op waarschuwenden toon voort, ‘voortaan niet meer zooveel
brengen. Tien of twaalf is al erg veel. Als een man meer dan vijftig cent zou verdienen,
zou mijnheer dadelijk de betaling afslaan.
- Jawel, zeide Troeno, ten bewijze dat hij het begrepen had.
Op de betaalplaats ontving hij het volle bedrag, een gulden twintig cent en zonder
eenigen weerzin droeg hij aan mandoer Kasan daarvan dertig cent af.
Negen dubbeltjes op één dag te verdienen, dat was nog eens mooi. Jammer dat
het nu uit was. Morgen mocht hij niet meer dan twaalf bamboe brengen en zou na
de uitkeering aan mandoer Kasan maar drie dubbeltjes en zes centen overhouden.
Wel behoefde hij zich daarvoor niet erg in te spannen en kon lang voor het middaguur
klaar zijn, maar hij zou liever den geheelen dag werken en dan weder zooveel
ontvangen als heden om spoedig uit de schuld te zijn.
Daar hij op de passar zijne vrouw niet zag, ging hij alleen naar huis. Daar vernam
hij, dat Sainum op den ochtend koorts gekregen had en door hare moeder mede naar
huis genomen was. Verdiend hadden ze dus niets en tot overmaat van ramp had de
djogobojo1) namens de loerah

1) Dessabeambte.
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dringend afbetaling verlangd van het hoofdgeld.1)
Wat beteekenden nu die negen dubbeltjes, waarmede hij zich zoo rijk gevoeld
had? Een halve gulden moest dadelijk naar den loerah gebracht en nadat van het
overige tiké gekocht was voor zijne vrouw en hem, ook voor den volgenden morgen,
bleef er juist genoeg om een dag van te kunnen eten.
Den volgenden dag was Sainum gelukkig veel beter, zoodat ten minste de moeder
kon gaan werken. Toen Troeno, die weder bamboe verkocht had, 's avonds met haar
tehuis kwam, wachtte hun een groote verrassing. Kasira, het reeds als verloren
betreurde meisje, was tehuis gekomen. Nadat men van de eerste verrassing bekomen
was, vroeg Troeno waar zij al dien tijd geweest was.
Eerst aarzelde het meisje, maar langzamerhand vatte ze moed en vertelde, zij het
dan met horten en stooten, dat eene oude vrouw, die onder de bedienden der
Hollanders met opschik en sieraden ventte, haar op zekeren middag, toen allen sliepen,
door allerlei fraaie beloften had meegetroond.
Bij de woning van een Chinees waren ze binnengegaan en daar had eene andere
oude vrouw haar heel vriendelijk ontvangen. Ze had haar allerlei lekkernijen voorgezet
en was zeer voorkomend geweest, maar wilde er niets van weten, dat het meisje
weder zou vertrekken. Intusschen

1) Belasting van f 1. - per gezinshoofd.
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was hare geleidster verdwenen en daar Kasira beangst werd te lang te zullen
wegblijven, poogde ze heimelijk weg te loopen. De vrouw wist haar echter te grijpen
en ondanks haar verzet werd ze in een soort rijsthok opgesloten.
Bohsainum kon haar toorn niet meer bedwingen en uitte de hevigste
verwenschingen tegen de vrouwen, die haar kind zoo ruw behandeld hadden.
- Hoeveel dagen ben je opgesloten geweest? Kreeg je wel eten? vroeg zij
medelijdend.
- Jawel, bracht Kasira er schuchter uit.
- Ben je aldoor in dat hok geweest? vervolgde hare moeder verontwaardigd.
- Neen, maar kort, erkende Kasira en hevig verlegen keek zij naar den grond.
Troeno begon de ware toedracht te vermoeden en zijne vrouw een wenk gevende
om te zwijgen, vroeg hij:
- Heb je dien nacht in dat hok geslapen?
- Neen.
- Waar dan?
- In een kamer.
- Waren daar menschen?
Lang duurde het voordat Kasira antwoordde:
- Ja.
- Wat voor menschen?
- Chineezen.
- Hoeveel?
- Eén.
- Was het die Chinees, die je uit het hok naar de kamer bracht?
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- Jawel.
- Dus jij hebt dien nacht met dien Chinees geslapen?
Een hevig snikken was het eenige antwoord van het arme gefolterde kind.
Bohsainum kon het niet langer aanzien en haar lieveling zacht over het fraaie haar
strijkende, zeide ze troostend: ‘Huil maar niet. Waarop het meisje tusschen haar
snikken door, stamelde: ‘Ik was zoo bang.
Onwillekeurig omklemde Troeno's hand vaster de arit en was de lage schender
thans in zijn bereik geweest, gewis de slag, die zoo menig zware bamboe had
nedergeveld, zou ook nu zijn doel niet gemist hebben. Maar wat vermocht hij,
eenvoudige dessaman, tegen de lage streken van een Chinees.
In de woning werd het hem echter te eng. Hij moest lucht hebben en zijne berusting
terugwinnen in de eenzaamheid van het dichte woud, dat door anderen gevreesd
werd, maar dat hij liefhad en voor hem geene geheimen verborg. Dat er tijgers waren
en hem in dit nachtelijk uur gevaar dreigde, welnu hij tartte dit gevaar, hij gevoelde
behoefte aan strijd, aan roekeloosheid. Bij het schemerlicht der maan liep hij rond,
zonder doel, zonder gedachten, steeds dat snikkend gelaat zijner lieveling voor oogen.
Eindelijk kwam hij tot bezinning door het huilend geblaf van een paar honden en
bemerkte toen, dat hij tusschen de huizen van Toenggah
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was teruggekeerd. Langzaam ging hij huiswaarts.
Ja zeker, de dochter waar hij zooveel angst voor had uitgestaan en die hij reeds
verloren waande, zij was in de ouderlijke woning wedergekeerd, maar hoe? Lief,
kinderlijk eenvoudig had zij die woning eenige maanden geleden verlaten en nu, na
tot botviering der vuige lusten van een laaghartigen Chinees gediend te hebben,
kwam zij terug. Morgen zou de geheele dessa weten dat zijne oudste de bijzit was
geweest van een Chinees. Geen nette jongeling zou haar meer tot vrouw willen
nemen, maar daarom nog zouden de mannen haar niet met rust laten. Integendeel
deze zouden meenen, dat zij thans wel gemakkelijk tot nieuwe avonturen zou zijn
over te halen en haar overal met hunne aanzoeken vervolgen. Zeer veel zou van de
waakzaamheid van hem en zijne vrouw gevergd worden, wilden zij hun kind niet de
publieke vrouw van den geheelen omtrek zien worden. Weder dacht hij aan den man,
die dit ongeluk over zijn huis gebracht had en onder het in stilte uiten der vreeselijkste
vervloekingen tegen dien Chinees en zijne gehate rasgenooten, betrad Troeno zijn
erf.
In de woning was alles stil. Allen sliepen of hielden zich ten minste zoo. Troeno
ging naast zijne vrouw op de amben liggen, maar geen slaap bracht hem vergetelheid.
Onrustig wentelde hij zich om en om, tot zijne vrouw zich oprichtte, en zeide, dat
ook zij niet kon slapen.
Fluisterend vertelde zij hem nu, dat Kasira
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haar nog medegedeeld had, dat de Chinees haar alle nachten had opgezocht. Overdag
moest zij in het achterhuis blijven en werd steeds bewaakt door de oude javaansche
vrouw, die haar belet had heen te gaan.
Eenige dagen na Harihojo had de Chineesche vrouw van den Chinees een hevigen
twist gehad met haar man. Zij wilde niet hebben, dat Kasira langer bleef en dreigde
haar man om alles aan den controleur te gaan vertellen. Wel had de Chinees haar
toen in een kamer opgesloten, maar daar had zij zooveel leven gemaakt, dat hij weder
spoedig de deur geopend had.
Den volgenden dag was Kasira door de oude Javaansche in een huurwagentje
gezet en waren beiden naar een klein huisje achter in de Chineesche kamp gereden.
Daar was zij met die oude vrouw gebleven terwijl de Chinees haar dagelijks kwam
bezoeken.
Den vorigen dag evenwel was onverwachts de Chineesche gekomen, die de
verblijfplaats van het liefje van haar man had uitgevonden. Eerst had ze de oude
vrouw de straat opgejaagd en toen Kasira hevig uitgescholden en zelfs geslagen. Alle
kleederen en sieraden, die Kasira gekregen had, verscheurde en vertrapte de
Chineesche in hare woede. Daarna onder de vreeselijkste bedreigingen tegen het
meisje, als zij ooit weder in de kotta durfde komen, had de vrouw haar ten laatste in
het huurwagentje doen gaan, waarmede zij zelf gekomen was en had den voerman
eenige korte
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bevelen gegeven. Steeds beducht voor nieuwe handtastelijkheden van de razende
Chineesche njonja, was het kind blijde, toen het paard voortging en zij buiten bereik
kwam van de woeste furie, die achterbleef, zeker om nog meer te vernielen in het
liefdeshutje van haar man.
Ver buiten de stad had de koetsier haar op den weg gezet en was teruggereden.
Zonder eten, zonder een cent om zich wat te koopen, had het arme kind den verren
afstand in de gloeiende zon moeten afleggen.
Diep bewogen door haar verhaal, draaide Troeno zich om en bleef in gedachten
verzonken liggen. Doodstil was het buiten, waar slechts af en toe een krekel zijn luid
geschreeuw deed hooren, stil ook was het binnen, waar twee zwaar bedroefde
ouderharten zoo oneindig veel leden.
Eindelijk schemerde het en was de lange, slapelooze nacht voorbij. Veel tijd om
over hun ongeluk te klagen hadden ze niet. De warong leende niet meer en daar men
toch moest eten, zou Troeno weder bamboe kappen en zijne vrouw met Sainum op
de onderneming gaan werken. Kasira zou eerst morgen, als zij uitgerust was, mede
gaan.
Gelukkig, dat de onderneming nog werk had voor de vrouwen, wel liep er een
gerucht, dat dit spoedig gedaan zou zijn, doch Bohsainum hoopte maar, dat dit niet
bevestigd zou worden, want wat zouden zij dan moeten beginnen?
Daar Troeno zich te houden had aan de limite
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van dertig bamboe, was hij, voordat de halve dag om was, gereed. Hij liep toen even
bij den warong aan om een kop koffie te drinken. Daar waren als altijd eenige lieden,
van wie Troeno vernam, dat de Chineesche pandhuispachter van Tjandoeredjo in de
dessa was. Elk der aanwezigen had daarover eene meening te verkondigen. Algemeen
nam men aan, dat de loerah geld van den Chinees geleend had en de laatste nu eens
kwam zien, welke indirecte voordeelen daar voor hem uit te halen waren. Een jonge
man beweerde, dat de Chinees reeds een bod op de ketella opbrengst van de
veelbelovende tegals van Karsonawi had gedaan, maar dat deze het rampzalige bedrag
geweigerd had, overtuigd nu een paar weken het tienvoudige te kunnen krijgen op
de markt. De Chinees was toen kwaad geworden en had den loerah in den arm
genomen, maar ook diens hulp was zonder gevolg gebleven, daar Karsonawi ronduit
verklaarde, niets met een Chinees te doen te willen hebben. Volgens een ander spreker,
was de Chinees bij een paar andere lieden, die het minder breed hadden, gelukkiger
geweest en had zich door het geven van een paar zilverstukken, als voorschot, voor
een spotprijs van de opbrengst hunner tegals verzekerd.
Om te voorkomen dat de lieden zich later zouden kunnen terugtrekken, had de
loerah als getuige dienst moeten doen en was door den mongool verantwoordelijk
gesteld voor het nakomen der overeenkomst.
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- Chineezen brengen ongeluk, beweerde Troeno, na het aanhooren van dit verhaal.
- Zeker, bevestigde een oude man, om zijn leeftijd door ieder ontzien. ‘Ik heb,
mijne dochter gezegd hare meisjes in huis te houden, want als een Chinees meisjes
ziet, geeft zulks last en ongeluk.
- Jawel, stemden allen eerbiedig toe.
Een nieuw bezoeker kwam binnen en Troeno ziende, riep hij verrast:
- Hé is Pah Troeno hier! Weet u dat de Chinees van Tjandoeredjo daareven aan
uwe woning was?
- Was die in mijne woning? vroeg Troeno verbaasd. ‘Wat voerde hij daar uit?
- Ik weet het niet; ik zag hem spreken met uwe dochter, die uit de stad terug is.
Op het hooren dezer woorden koken allen elkander veelbeteekenend aan en aan
Troeno ontsnapte in stilte eene verwensching tegen den Chinees. Ongerust vroeg hij:
- Is hij daar nog?
- Hij is weder naar de woning van den loerah gegaan.
- Was hij binnen in huis?
Neen. Het scheen dat hij het meisje op den weg gezien had en toen zich wilde
overtuigen waar zij bleef.
- Het veroorzaakt last als Chineezen in de dessa komen, deed de oude man zich
weder hooren.
- Ja, wat doen die er ook, viel Troeno toornig
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uit, daarmede de verbazing opwekkende van de aanwezigen, die het zeer onvoorzichtig
vonden om zich zoo uit te laten. Men kon toch nooit weten hoe de Chinees het vernam
en dan zou die stellig wraak nemen.
Troeno bemerkte wel degelijk den indruk, die zijne woorden maakten, doch die
lieden wisten niet, welke grondige redenen hij had om die vreemde indringers te
haten. Het was al erg genoeg dat er Hollanders waren, maar dat waren ten minste de
meesters, doch wat deden die Chineezen en Arabieren in het Javaansche Rijk?
Waarom zou hij voor hen bang zijn, hij bezat niets en had dus niets te verliezen.
Terwijl de overigen de handelingen van den Chinees bleven bespreken, te bevreesd
om ruiterlijk voor hunne meening uit te komen, verliet Troeno de warong en uiterlijk
kalm, maar in waarheid zeer ongerust begaf hij zich naar zijne woning om te eten.
Kasira zou, daar ze toch tehuis was, rijst koken, dat kwam veel goedkooper uit dan
te eten in de warong.
Met opzet sprak Troeno eerst niet over den Chinees en toen zijne dochter hem de
mooie, blanke rijst voorzette en de heerlijke toebereide toespijs, waaraan zij hare
beste zorgen besteed had, toen verdween de toorn van Troeno en at hij met smaak
van het uitgezochte maal. Zoo kreeg hij het anders niet. Dat alles te leeren was de
goede zijde van het verblijf bij een Hollander aan huis, jammer maar, dat daar zooveel
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nadeeligs tegenover stond. Eigenlijk had hij haar nooit moeten laten gaan.
Intusschen had hij genoeg gegeten en vroeg nu aan het meisje, dat zwijgend had
toegekeken:
- Was de Chinees van Tjandoeredjo daareven hier?
- Ja. Ik was even naar de woning van Karsonawi om een halve klapper te vragen.
Toen ik terugkeerde, kwam de Chinees mij tegen. Hij keek mij aldoor aan en riep
mij. Ik was bang en liep door, maar toen ik het erf hier opliep, ging de Chinees mede.
Hij heeft mij toen gevraagd wie ik was, uw naam en of ik niet in Tjandoeredjo zou
willen komen. Ik zeide van neen en toen is hij weggegaan.
Troeno vroeg niet verder, maar nam de patjol en begaf zich achter de woning. Bij
de ketella-aanplant bleef hij even staan. De planten waren volwassen en konden over
een paar weken gerooid worden, dan zouden ze eenige dagen volop kaspé kunnen
eten en hadden geen rijst noodig te koopen. Zijne vrouw kon dan lekkere kola tapé
maken voor de kinderen en het geld, dat de verkoop van de wortels opbracht, zou
wel voldoende zijn om alle schuld af te lossen en misschien bleef dan nog wel genoeg
over om daarvan een paar mooie katoenen baadjes voor zijn beide meisjes te koopen.
Zoo mijmerend begaf Troeno zich naar het stuk naast de ketella-aanplant, waar
djagoeng gestaan had en dat nu braak lag. Hij begon hier de grond schoon te maken
en om te werken, want
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het geleek wel alsof eerstdaags regen zou vallen en dan wilde hij dadelijk nieuwe
djagoeng planten.
Tegen vijf uur ging hij naar de onderneming om de bamboe in te leveren en de
betaling te ontvangen. Op de passer vond hij daarna zijne vrouw met Sainum en
gezamenlijk keerden zij naar de dessa terug.
- U is bij den loerah ontboden, zeide Kasira, toen hij tehuis kwam.
- Wat is er?
- Ik weet het niet. U moest komen, anders niet.
- Goed, straks zal ik daarheen gaan.
Zoodra hij gegeten had, begaf Troeno zich naar de woning van het dorpshoofd.
De loerah ontving hem uiterst voorkomend, noodigde hem binnen en dwong hem
bij zich op de mat plaats te nemen. Kariomedjo sprak hem over hun gezamenlijk
verblijf bij Hadji Oemar, over de feesten in de kotta, kwam ten laatste op Kasira en
wenschte hem geluk met hare terugkomst.
- Gaat uw kind naar de kotta terug? vroeg hij belangstellend.
- Neen, antwoordde Troeno vastbesloten. ‘Het kind gaat niet meer weg.
- Waarom niet? U hebt tehuis toch nog eene dochter.
- Dat is zoo, maar van mijne kinderen laat ik er geen meer weggaan.
- Zeker, u heeft gelijk. De kotta is te ver. Als het nog Tjandoeredjo was, dat is vlak
bij. En toen Troeno hierop niets antwoordde, ver-
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volgde Kariomedjo: ‘De pandhuispachter van Tjandoeredjo vroeg mij of u zoudt
toestaan, dat Kasira bij hem in dienst kwam. Ze krijgt dan alles, ook kleeding en
geeft u geen last meer.
- Neen mas, dat gaat niet.
- Waarom niet? Als u het toestaat, misschien dat u dan ook nog geld krijgt.
- Dus haar verkoopen? vroeg Troeno, den loerah scherp aanziende. Een oogenblik
raakte Kariomedjo in de war. Hoe kon nu iemand ook zulk eene vraag stellen. Die
Troeno was toch een vreemd mensch.
- Verkoopen? Hoe dat? Uw kind werkt daar, als u nu daarvoor geld krijgt, is dat
dan verkoopen?
- Ik weet het niet. Maar, zeide Troeno beslist, ‘ik sta niet toe, dat mijne kinderen
bij een Chinees aan huis zijn.
Geprikkeld door de onhandelbaarheid van Troeno, viel de loerah smalend uit:
- Kijk! nu heb ik juist gehoord, dat Kasira in de stad bij een Chinees is geweest.
Is dat niet waar?
- Bij een Chinees of niet, maar ik wil niet dat mijn kind weder weggaat, zeide
Troeno kortaf, kregel over de hatelijkheid van het dorpshoofd.
Maar ook de loerah raakte meer en meer uit zijn humeur over de, in zijn oog,
ongepaste tegenstand van zijn onderhoorige.
- Hoor eens, zeide hij, ‘naar waarheid is uwe dochter al gevallen. Wie wil haar nu
nog
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trouwen? Met kind is eenmaal bij een Chinees geweest en in de dessa niet meer op
hare plaats. Als u haar nu in dienst laat gaan bij Tan Tiauw, dan heeft u geen last
meer. Als het niet gebeurt en het kind blijft hier, wat moet dat in de toekomst geven?
- Gevallen of niet. Doch haar de bijzit van een Chinees te laten worden, dat wil ik
niet, zeide Troeno opgewonden door de scherpe opmerkingen van Kariomedjo, en
kalmer liet hij volgen: ‘Zeker, ik weet dat er lieden zijn, die, als ze in schuld zitten
bij een Chinees, toestaan dat hun eigen kind door hem geschonden wordt, maar ik
heb nimmer geld geleend bij een Chinees. Ik ben de knecht niet van dien Chinees
van Tjandoeredjo.
Vooral de laatste woorden, met nadruk uitgesproken, troffen het dorpshoofd als
een slag in het aangezicht en woedend over zooveel brutaliteit, zeide hij kortaf:
- Als u niet wil, dan goed. Waarop Troeno zonder iets te zeggen, opstond en
vertrok.
Tehuis deelde hij het onderhoud aan zijne vrouw mede, die zich het geval sterk
aantrok en zich de zwartgalligste voorstellingen maakte van de soesah, die hun deze
nuk van den Chinees zou bezorgen. Hoewel Troeno deze meening niet deelde, waren
beiden het er toch over eens, dat men voorzichtig zijn moest. Het meisje moest zoo
weinig mogelijk alleen gelaten worden en maar dagelijks medegaan naar Kali Bidji
om te werken.
Zoo geschiedde en daar allen nu geregeld
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hunne verdienste hadden, behoefde men geen nieuwe schulden te maken en kon zich
zelfs eenige hoognoodige huishoudartikelen aanschaffen, waarvan de aankoop door
geldgebrek reeds te lang was uitgesteld. Ook de paar gulden schuld, die zij nog in
de warong hadden, zouden als het zoo doorging binnen niet al te langen tijd afgelost
kunnen worden.
Van den Chinees hadden ze niet veel meer bemerkt, alleen had de loerah eenmaal
eene vrouw gezonden, teneinde Bohsainum over te halen om haar man gunstig voor
den pandhuispachter te stemmen, doch Bohsainum had zich met een praatje van haar
afgemaakt en daarmede scheen de zaak afgedaan.
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Negende hoofdstuk.
Een korten tijd ging nu alles goed, tot op een avond bij de uitbetaling te Kali Bidji
aan de vrouwen werd medegedeeld, dat, daar er nog maar zoo weinig vrouwenwerk
te doen viel, hiertoe voortaan alleen de op de onderneming wonende vrouwen zouden
worden toegelaten.
Het was eene harde slag voor het huisgezin van Troeno. Wat moesten ze nu
beginnen? Al werkte zij niet, toch moest Bohsainum haar opium hebben en Troeno
verdiende nauwelijks genoeg om buiten zijn eigen opium het noodigste voedsel voor
zijn gezin te bekostigen.
De eerste dagen trachtte Bohsainum aan geld te komen door verkoop van de
vruchten, die op het erf groeiden: na de rijpe, de halfrijpe en toen die bron uitgeput
was, zocht ze met hare kinderen lombok in de wildernis bij de woning.
Nadat ook dit niets meer opleverde, ging ze kemirinoten verzamelen in het bosch,
doch veel kemiriboomen waren er niet en weldra viel ook daarmede niet genoeg te
verdienen, zoodat zij, om
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tiké te krijgen, zich genoodzaakt zag nieuwe schulden bij den warong te maken.
Daar maakte men eerst bezwaar, maar door zich te verbinden de geheele productie
hunner ketella-aanplant tegen geringen prijs aan den warong te zullen verkoopen,
gelukte het Bohsainum opium geborgd te krijgen.
Troeno deed wat hij kon. Den geheelen dag was hij aan het werk om
boschproducten te verzamelen en te verkoopen of om tegen vergoeding voor de
andere bewoners in heerendienst op te komen, want als een Javaan het slechts even
betalen kan, komt hij zelt niet op voor die gehate dwangdiensten.
Bovendien nam Troeno, om nog wat daarbij te verdienen, voor velen des nachts
de wachtdienst waar, zoodat hij bijna nimmer tehuis sliep.
Op een morgen weder van een wachtdienst tehuiskomende, kwam Kasira met
betraand gelaat hem tegemoet. Niets goeds vermoedend, vroeg Troeno onrustig:
- Wat is er?
- Vannacht is al de ketella door dieven medegenomen.
Een oogenblik bleef Troeno als verstomd staan, toen vroeg hij toornig:
- Was je moeder dan niet tehuis? Of is het soms niet te hooren, als menschen dat
doen?
Onder het uiten der laatste woorden was hij de woning binnengetreden en zijne
vrouw, die den laatsten zin gehoord had, viel kwaad uit:
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- Zeker is dat te hooren. Ik ben zelfs naar buiten gekomen, maar het waren twee
mannen en ik ben maar eene vrouw.
Troeno begreep nu, dat zijne vrouw geen schuld had en bedacht, dat ook voor haar
deze diefstal eene zware slag was. Hij deed haar daarom geen verwijten meer, maar
vroeg hoe de zaak zich dan had toegedragen, waarop Bohsainum hem vertelde, dat
zij in het begin van den nacht leven gehoord had en meenende, dat een paar wilde
zwijnen door de paggar gebroken waren en zich in de ketella-aanplant tegoed deden,
naar buiten was gekomen om die te verdrijven.
Hevig was zij verschrokken, toen ze, in plaats van wilde zwijnen, twee mannen
gewaar werd, die op hun gemak bezig waren de planten uit te trekken en de wortels
in zakken te vergaren. Op hare nadering had een hunner opgekeken en herinnerde
ze zich hem wel op Kali Bidji gezien te hebben. Volgens zeggen van de menschen
daar, werkte hij nooit en deed niets dan stelen. Op haar vraag, wat ze daar deden,
had de man brutaal geantwoord, dat ze wat ketella weghaalden omdat ze gebrek
leden, daarop had hij haar gevraagd, wat zij buiten deed in den nacht en haar den
raad gegeven dadelijk naar binnen te gaan. Daarbij had hij haar zoo dreigend
aangekeken, dat zij doodsbang voor den roover, die een groote klewang in de hand
hield, snel naar binnen was gegaan en de deur goed gesloten had. Zij had den man
nog eenige bedreigingen hooren uiten
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en had den geheelen nacht geen oog meer toegedaan, steeds vreezende, dat de dieven
het huis zouden binnendringen. Eerst 's ochtends, toen het licht werd, had ze den
moed gevonden naar buiten te komen en had toen gezien, dat bijna al de kettela
gestolen was. Waarschijnlijk waren de dieven een paar maal heen en weder geloopen,
want er was veel te veel om in één keer te kunnen dragen.
Troeno was woedend en wilde den naam van den dader weten, doch zijne vrouw
herinnerde zich die niet, maar zou hem den man wel eens aanwijzen. Ze raadde
Troeno evenwel sterk af om iets tegen de roovers te ondernemen, want met zulk
gespuis moest men voorzichtig zijn.
Toch wilde Troeno in ieder geval het gebeurde aan den loerah rapporteeren en
begaf zich daartoe naar diens woning.
Kariomedjo hoorde zwijgend het verhaal aan. Het deed hem goed, dat Troeno
gestraft was voor zijne brutaliteit; ook zou die nu wel geldnood krijgen en eindelijk
zijne dochter willen afstaan. De Chinees liet hem daarover maar geen rust en
beweerde, dat hij als loerah middelen genoeg had om Troeno klein te krijgen. Tot al
te krasse maatregelen evenwel wilde Kariomedjo zijne toevlucht niet nemen. Hij
was bang genoeg, dat al hetgeen hij gedwongen was voor den duwen, gewetenloozen
Chinees te doen, hem den een of anderen dag leelijk zou opbreken, maar voorloopig
had de pachter hem nog in zijne macht, want in den
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eersten tijd kon hij stellig zijne schuld nog niet afdoen. Wat de diefstal betrof, zeide
hij Troeno, dat hij aan de zaak niets kon doen. Bohsainum had de buren maar moeten
waarschuwen of hem, loerah, bericht moeten zenden; nu gaf het niets meer om
onderzoek te doen; ketella was er in deze dagen overal en er viel niet uit te maken
of daar gestolene onder was of niet. Dat Bohsainum een der dieven herkend had, kon
zij wel beweren, maar hoe kon ze nu 's nachts bij donkere maan iemand herkennen?
De assistent-wodono zou hem bestraffen als hij met zulke bewijzen aankwam. Het
oppakken van den bandiet was zeker gemakkelijk genoeg, maar als hij na korten tijd
weder los kwam, wat dan? Hij, loerah, had geen pleizier de dupe te worden van de
wraakzucht van zulk een boef, welken hij zeer wel in staat achtte zijne woning in
brand te steken. Als Troeno onderzoek wilde doen en bewijzen zoeken dan kon hij
zijn gang gaan, maar hij, loerah, bedankte daarvoor.
Met deze magere troost kon Troeno gaan. Hij onderzoek doen? Het zou wat geven!
Er bleef hem niets anders over, dan eenvoudig te berusten in het noodlot.
Van werken kwam dien dag niets. Moedeloos zat Troeno in de woning. Nu hij
eindelijk de vrucht van zijn werken zou oogsten, moest hij toelaten, dat een paar
boeven, te lui om zelf te werken, ongestraft de voordeelen genoten van hetgeen hem
zooveel arbeid gekost had.
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Tegen het middaguur ging Kasira naar de warong om wat toespijs te halen, doch
kwam terug met de boodschap, dat niets meer op afrekening gegeven werd en de
geheele schuld ten bedrage van vijf gulden ten spoedigste moest afgelost worden,
want dat de waronghouder het geld als werkkapitaal voor zijne zaak noodig had.
Troeno vermoedde, dat de loerah niet vreemd was aan dezen strengen eisch van
zijn schuldeischer en weldra kreeg hij het bewijs, dat hij goed gezien had.
Tegen donker ging hij als gewoonlijk naar de warong om te schuiven; waarvoor
hij het noodige geld zorgvuldig bewaard had. Toen hij daarna terugkwam in zijne
woning, deelde zijne vrouw hem mede, dat er eene vrouw geweest was, die namens
Tan Tiauw geld kwam aanbieden. Volgens die vrouw had de Chinees gehoord van
het ongeluk, dat Troeno getroffen had en was nu gaarne bereid met voorschot te
helpen.
Bohsainum had begrepen dat de conditie natuurlijk zijn zou het afstaan van Kasira,
dus feitelijk een verknopen van haar kind. Hoe haar dit ook tegen de borst stuitte,
toch had ze de vrouw niet met eene weigering durven wegsturen, maar gezegd er
met haar man over te zullen spreken. Dien nacht zou de vrouw bij den loerah blijven.
Eerst was Troeno kwaad op zijne vrouw, dat zij het mensch maar niet onmiddellijk
weggezonden had, maar Bohsainum wist hem spoedig tot rede
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te brengen. Hun toestand was lang niet rooskleurig. Hadden ze jongens gehad in
plaats van meisjes, dan was er nimmer van gebrek sprake geweest, maar nu de
onderneming geen werk meer voor de vrouwen had, viel er voor de meisjes en haar
niets te verdienen en ze moesten toch leven.
Lang overlegden de beide eehtgenooten, hoe ze zich door den tegenspoed zouden
heenslaan, maar al was het hun tot dusverre nog steeds gelukt, het hoofd boven water
te houden, thans wisten ze geen uitweg meer. Goed om te verpanden of te verkoopen
hadden ze reeds lang niet meer, niets bezaten ze dan hunne beide kinderen. Ze zouden
dus moeten beproeven van de meisjes eenig voordeel te trekken, doch Troeno wilde
er niets van weten, dat zijne Kasira naar Tan Tiauw zou gaan.
Ten laatste kwam Bohsianum met een nieuw voorstel. Zij deelde haren man mede
dat mijnheer de opziener van Kali Bidji de laatste dagen, toen Kasira medewerkte,
zeer veel notitie van het meisje genomen had. De andere vrouwen was dit opgevallen
en men had Kasira zelfs zoo geplaagd, dat deze daar bepaald boos over geworden
was. Den laatsten dag had mijnheer lang met de mandoeres1) staan praten en toen hij
weg ging, was de mandoeres bij haar gekomen en had haar over Kasira gesproken.

1) Vrouw, die toezicht uitoefent.
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Hoewel de vrouw het niet zoo rechtuit noemde, kwam het toch daarop neder, dat
mijnheer geen huishoudster had en Kasira wel daarvoor zou willen hebben.
Op de vraag van Troeno, waarom zij hem daar niets van gezegd luid, antwoordde
zijne vrouw, dat zij vreesde hem hoos te zullen maken. Zelfs was er een paar dagen
geleden, nadat zij reeds lang niet meer op de onderneming kwamen, een mandoer
geweest om namens den opziener nogmaals voor Kasira moeite te doen, doch ook
dat had zij beter geacht te verzwijgen.
Troeno dacht na. Zijne vrouw had gelijk; had ze hem vroeger over een dorgelijk
voorstel gesproken dan zou hij woedend geworden zijn en zou haar gevraagd hebben
of zij daarom van God kinderen had gekregen om er de bijzit van een Hollander van
te maken, maar de omstandigheden waren veranderd en al bleef het in zijn oog eene
laatste wanhopige daad om zijn kind aan een Hollander te geven, toch moest hij
erkennen, dat het thans bepaald eene uitkomst zou zijn. Honderdmaal beter was het
voor het meisje, de bijzit te zijn van een Hollander, die in een God geloofde dan te
moeten dienen ter voldoening van de lusten van een Chinees met zijnen duivelachtigen
godsdienst, die haar eenvoudig als koopwaar zou beschouwen en bij kans op winst
aan anderen zou overdoen zonder zijn slachtoffer of hare familie daarin te kennen.
Bovendien al was het een treurig geval een kind aan een Hollander te ver-
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koopen, toch viel niet te ontkennen, dut Kasira in de dessa als een gevallen deern
beschouwd werd en de toekomst daar voor haar zeer donker was.
Rijpelijk overwoog Troeno de zaak en lang zocht bij naar eene hetere oplossing,
doch te vergeefs en zoo sprak hij met zijne vrouw af, dat zij zeer vroeg in den morgen
naar Kali-Bidji zou gaan om, voordat het werkvolk den arbeid aanving, de mandoeres
te spreken en te trachten door haar uit te vorschen, welke voorstellen mijnheer de
opziener ten opzichte van Kasira wilde doen. Mocht de opziener geen gunstig voorstel
doen, dan zou hun niets anders overblijven dan met hunne kinderen in alle stilte weg
te trekken en ver, zeer ver weg, waar niemand hen kende, op eene onderneming te
gaan wonen. Vreeselijk zou het zijn perceelmenschen te worden, zonder eigen woning
en door ieder dessaman met minachting te worden aangezien, maar geen anderen
uitweg restte hun.
Den volgenden morgen, terwijl het nog donker was, ging Bohsainum met Kasira
op weg.
In angstige spanning bleef Troeno achter en lang werd zijn geduld op de proef
gesteld. De zon ging op, begon reeds kracht te krijgen en nog was Bohsainum niet
terug.
De vrouw, door Tan Tiauw gezonden, kwam antwoord halen en hij zond haar weg
met de boodschap, dat hij zelf wel in Tjandoeredjo zon komen.
In de dessa werd het stil, allen gingen aan hunne bezigheden maar Bohsainum
kwam met opdagen.
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Het werd middag, Troeno gevoelde zich ziek. Hij kon niet meer buiten opium, doch
had geen geld om het te koopen. Enkele door de dieven in het halfdonker achtergelaten
stukken wortel had Sainum gekookt en in treurige stemming deden vader en dochter
daarmede hun middagmaal. Veel voedsel zat er niet in, maar het vulde tenminste en
kostte niets.
Nadat de grootste hitte voorbij was kwam de waronghoudster. Zij vorderde
afbetaling van de schuld en toen Troeno verklaarde geen eent te hebben en dat niets
meer te verpanden viel, werd zij kwaad en verweet hem, dat hij zijne dochter niet
wilde laten werken. Hij was toch immers niet van adel. Als hij haar bij Tan Tiauw
in dienst liet gaan, dan zou hij zijn schuld kunnen afdoen. Vreeselijk ging de vrouw
tekeer en Troeno wist niet wat te antwoorden, zoo schaamde hij zich voor de lieden,
die buiten op de weg stonden te luisteren.
Gelukkig, eindelijk ging de vrouw weg en had Troeno misschien nog geweifeld,
nu was hij overtuigd, dat als er geen uitkomst kwam, zij de dessa zouden moeten
verlaten.
Eerst tegen donker kwam Bohsainum met hare dochter terug. Het was een lang
verhaal, dat zij te doen had. De mandoeres was naar de passer te Tjandoeredjo geweest
en vrij laat teruggekomen. Toen Bohsainum haar het doel harer komst had
medegedeeld, had de vrouw zich uitermate voorkomend betoond en was ook tegen
Kasira zeer aardig
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geweest. He mandoeres was daarna naar de opzienerswoning gegaan en had met de
kokkie gesproken, die gezegd had, dat zij eerst het eten voor mijnheer moest klaar
maken, maar op den middag, als mijnheer na het eten wat sliep, in de kampong zou
komen.
Bohsainum en Kasira waren hij de mandoeres blijven wachten en hadden daar
gegeten. Tegen één uur was de kokki gekomen. Het was eene oude vrouw. Zij had
allerlei zaken gevraagd en ook veel met Kasira gesproken. Zij vond het zeer geschikt,
dat Kasira niet zoo uit de dessa kwam, maar reeds bij Hollanders gediend had,
daardoor zou zij zich beter in hare nieuwe positie kunnen schikken en gemakkelijker
met mijnheer kunnen omgaan.
Ten laatste was ze weggegaan om met mijnheer over het meisje te spreken.
Bohsainum zou in de kampong blijven.
Een paar uur had het geduurd, voordat de vrouw weer kwam. Zij vertelde dat
mijnheer haast had gehad om naar het werk te gaan zien en eerst na zijne terugkomst
haar had aangehoord. Mijnheer had haar nu opgedragen Bohsainum te roepen.
Opzettelijk had ze niet gezegd, dat Kasira, ook in de kampong was en moest het
meisje maar zoolang wachten.
Bohsainum was met haar medegegaan en had in de achtergalerij moeten komen,
waar mijnheer haar gevraagd had wat zij wilde. Zij had gezegd, van de mandoeres
te hebben vernomen, dat mijn-
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heer hare dochter wel tot huishoudster wilde hebben en dat zij nu inlichting kwam
vragen. Daarop had de opziener haar geantwoord dat als zij Kasira wilde afstaan, hij
het meisje voor njai wilde nemen en haar veel schadevergoeding zou geven. Eerst
had mijnheer geen bedrag genoemd, later tien gulden, maar na veel over en weer
praten had mijnheer toegestemd om dertig gulden te betalen. Op verzoek van de
kokkie had hij dadelijk vijf gulden voorschot gegeven. Van die vijf gulden had zij
de kokkie een rijksdaalder afgestaan op afbetaling van een mooie kain. De kokkie
had die, naar zij zeide, maar eenmaal gedragen en hoewel voor tien gulden gekocht,
haar voor vijf gulden overgedaan, omdat Kasira, zooals zij beweerde, als zij kwam,
er een beetje netjes moest uitzien.
Troeno kon niet nalaten zijne vrouw in de rede te vallen en op te merken dat vijf
gulden veel te veel was en dat, als Kasira bij den opziener was, mijnheer zelf hare
kleeding moest bekostigen en het dwaas zou zijn dat van het hun geschonken geld
te nemen.
Bohsainum verdedigde wel hare handelwijze, maar toch werd overeengekomen
om den resteerenden rijksdaalder niet te betalen, doch Kasira zelf te laten verrekenen,
waarvoor ze maar geld aan mijnheer moest vragen. Morgen zou Bohsainum naar
Tjandoeredjo gaan en daar goedkoop katoen voor een baadje koopen. Wanneer ze
dan vlug naar huis ging kon het geknipt en genaaid

Boeka, Pàh Troeno

182
zijn vóór het middaguur en zou Kasira er netjes uitzien als zij haar, luidens de
afspraak, tegen één uur kwam brengen.
Zooals bepaald was, geschiedde en den volgengen middag, na haastig wat gegeten
te hebben, begaf Bohsainum zich met Kasira, in haar nieuw gekocht baadje en kain
gestoken, op weg naar Kali Bidji.
Onder het gaan sprak het meisje niet veel. Zij gevoelde zich zoo vreemd en wist
niet goed of zij waakte of droomde. Eigenlijk lachte het haar wel toe, huishoudster
te zijn. Zij zou zich nu kunnen laten bedienen en de bedienden bevelen, of ontslaan
naar verkiezing. Mijnheer was nog jong en was in den tuin altijd even aardig, ook
zeiden alle menschen, dat hij zeer goedhartig was. Maar toch was ze bang en zou,
als haar moeder niet bij haar geweest was, stellig zijn omgekeerd en naar huis
teruggeloopen.
Op de onderneming gekomen, hield de moeder zich niet zooals gewoonlijk op de
passar op, maar ging rechtstreeks naar de opzienerswoning, waar zij met Kasira in
de bijgebouwen de kokkie opzocht.
- Is u daar? vroeg deze.
- Ja, Boh.
- Mijnheer eet nog, straks zal ik het gaan zeggen.
Intusschen schoof zij Bohsainum de goed gevulde sirihdoos toe. Deze bediende
zich en na de ingredienten met smaak tot een pruim gekauwd te hebben, schoof zij
die tusschen onderlip en
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tanden, terwijl zij met eene handige beweging van den wijsvinger het bruin-roode
sap wist te verwijderen, dat haar uit den mond vloeide.
Toen de kokkie zag dat haar gast gereed was, vroeg zij vriendelijk:
- Gebruikt het meisje geen sirih?
- Nog niet, antwoordde hare moeder, beleefd glimlachend.
- Dat is goed. Hollanders houden er niet van, dat hun njai sirih pruimt.
- Boh kokkie, als ik mag, zou ik gaarne een verzoek doen. Nu mijn dochtertje nog
zoo jong is en ik haar hier moet laten, wilde ik haar aan u overgeven. U is op leeftijd
en kunt het meisje raden. Het meisje heeft hier geen bekenden.
- Al heeft zij hier geen bekenden, Toenggah is immers dichtbij, meende de vrouw.
- Al is het dichtbij, ik ben maar een dessavrouw. Ik heb mijn werk thuis. Ik kan
hier niet dikwijls komen en zou ook niet durven.
- O neen! Mijnheer is heel vriendelijk, die zal niet knorren. Het schijnt, dat mijnheer
klaar is met eten. Wacht, ik zal even gaan zien.
Stil bleven moeder en dochter bij elkander zitten, tot de kokkie terugkwam en hen
uitnoodigde haar te volgen. Met een beklemd gemoed schreed Kasira voort; de oogen
durfde zij niet opslaan en nadat ze met haar moeder op een haastig uitgespreid matje
in de achtergalerij had plaats genomen en den blik van haar toekomstigen heer
onderzoekend op zich voelde rusten, vormde ze
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in hare verlegenheid zulk een lieftallig beeld, dat de opziener wel van steen zou
moeten zijn om daarbij onverschillig te blijven.
Feitelijk viel niets meer te verhandelen. Alles was den vorigen dag besproken,
maar om toch iets te zeggen, sprak de Hollander eindelijk tot Bohsainum: ‘Is dit je
kind?
- Jawel. Ik doe zooals mijnheer gisteren bevolen heeft.
De Hollander vond dat daarmede genoeg was gesproken en achtte het jammer om
het ‘enfin seul’ langer dan noodig uit te stellen. Hij stond daarom op en ging naar
binnen. Even daarna kwam hij terug en beval de kokkie:
- Laat het kind even mee naar de keuken gaan.
Toen hij daarop met Bohsainum alleen was, reikte hij haar een handvol rijksdaalders
over en geheel zakelijk, zooals hij gewend was tegen de koelies te spreken, zeide
hij:
- Gisteren heb ik al vijf gulden gegeven, dus bleef er nog vijf en twintig gulden
over. Hier is het. Klopt het?
Vluchtig telde de vrouw het geld, maar zij was te bang en voelde zich te vreemd
om te weten wat zij deed. Haastig zeide ze daarom:
- Ja het is in orde. Ik vraag verlof.
- Wacht eens even. Ik heb nu gedaan wat ik beloofd heb, maar ik houd er niet van
dat de moeder of andere familie van mijne huishoudster dikwijls komt. Nu heb ik
veel geld gegeven,
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maar voortaan geef ik niets meer. Ik geef geen sangoe meer.
Als een koud bad viel Bohsainum deze toespraak op het lijf. Zij had zich juist
voorgesteld om later, als dit eerste geld verteerd zou zijn, van hare dochter of eigenlijk
door Kasira van haar meester zoo af en toe een klein bedrag te vragen. Het
voorstellende als kleine voorschotten voor noodzakelijke uitgaven, had ze gehoopt
zoodoende een aardig melkkoetje te maken van het huishoudsterschap van hare
dochter. Evenwel was zij te bevreesd om iets tegen te spreken, maar terwijl ze
onderdanig een: ‘Jawel’ prevelde en zich naar de bijgebouwen begaf, nam ze zich
vast voor later op die kwestie terug te komen. Zoo gemakkelijk zou ze zich niet op
zijde laten zetten. Als Kasira maar eerst een tijdje daar was en de Hollander op haar
verzot was, dan zou ze hem wel klein krijgen. Als hij dan geen geld gaf, dan zou ze
haar kind bevelen om weg te loopen.
Ze ging bij de kokkie niet meer naar binnen, maar staande aan de deur, zeide ze
tot de oude vrouw:
- Ik vraag verlof Boh. Het meisje vertrouw ik u toe.
- Zeker, ik zal op haar passen, verklaarde de vrouw.
- Kasira, ik ga naar huis, groette de moeder hare dochter.
- Jawel, stamelde de arme kleine, die zich voelde als in een droom en moeite had
om niet in een zenuwachtig snikken los te barsten.
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Terwijl de moeder het erf afliep, hoorde ze de zware stem van mijnheer roepen:
- Kokkie, laat het kind hier komen. En toen ze, op den weg, nog even omkeek,
zag zij haar dochtertje met haren nieuwen meester in de woning verdwijnen.
Bohsainum gevoelde daarbij iets, alsof het hart haar toegenepen werd, maar zij
troostte zich spoedig met de gedachte, dat het kind toch reeds den wellust van een
Chinees ten offer gevallen was. Zoo was het toch maar beter, dan dat Kasira bij dien
gemeenen Chinees van Tjandoeredjo was.
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Tiende hoofdstuk.
De regentijd was met kracht ingetreden. De djagoeng, die Troeno achter de woning
geplant had, begon reeds aardig op te schieten en zou over eene maand geoogst
kunnen worden. Dank zij het geld van den opziener ontvangen, had de schuld aan
de warong betaald kunnen worden en daar Troeno den laatsten tijd goed geld
verdiende met den verkoop van dadapstekken aan de onderneming, hadden ze nog
een aardig bedrag over van de ontvangen som.
Van den pandhuispachter hadden ze niets meer gehoord. Wel had men verteld,
dat de Chinees woedend was geweest, toen hij vernam dat het meisje hem ontgaan
was, maar zooals vanzelf sprak, hoe gewoon despotisch op te treden, tegenover de
ouders van de huishoudster van den opziener van Kali Bidji durfde de gestaarte man
niets te ondernemen.
Zelfs met het luchten zijner woede tegenover Kariomedjo had de pachter geen
succes gehad, want de loerah, die wel bemerkte hoe in de dessa
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zijn optreden tegenover Troeno werd afgekeurd, had al meer dan genoeg van dat
baantje om meisjes te verschaffen aan zijn schuldeischer en had zeer brutaal
geantwoord. Hoewel dit weinig geschikt was om den Chinees in betere stemming te
brengen, had hij geen Chinees moeten zijn om niet in te zien, dat het beter was zijn
toorn elders te luchten tegen meer afhankelijke stumpers. Den loerah had hij te veel
noodig bij de kleine en groote knoeierijen, door hem op touw gezet, zoodra hij door
het verstrekte voorschot het dorpshoofd in zijne macht had gehad.
Door het voorgevallene met Kasira was Troeno ernstig gaan nadenken over de
toekomst van zijn andere dochtertje. Tot elken prijs wilde hij verhoeden, dat ook
Sainum een verkeerden weg opging. Geen rust zou hij hebben voor zij getrouwd was
en een man had, die voor haar werkte en haar beschermde en moeder deed worden
van een talrijk kroost, dat haar geluk en rijkdom zou brengen.
Zijne vrouw was het hierin volkomen met hem eens en daar Sainum reeds den
huwbaren leeftijd bereikt had, zochten zij zonder uitstel naar een goeden man. Hoogst
welkom was het hem dus, toen een nette jonge man uit Tjandoeredjo haar tot vrouw
kwam vragen. Onder de gegeven omstandigheden waren de partijen het spoedig eens
en al meende Troeno wel kans gehad te hebben dubbel zooveel voor het mooie meisje
te maken, zoo nam hij thans met de geboden veertig gulden genoegen.
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Toen de djagoeng rijpte, had het huwelijk plaats en trokken de beide jongelieden
naar Tjandoeredjo, waar zij voorloopig met de moeder van den jongen man zouden
samenwonen.
Eenzaam bleven Troeno en zijne vrouw achter in de nu zoo stille woning. Toch
hadden zij geen berouw, want thans wisten zij dat hunne dochters goed bezorgd en
zij tevens van de zorg voor haar onderhoud ontheven waren. Hun zelf toch wachtte
weder kommer en gebrek.
Bij gelegenheid van het huwelijk waren natuurlijk de noodige feesten gegeven en
veel geld had dat alles gekost. Zij hadden er netjes moeten uitzien en daar ze niets
dan hunne dagelijksche kleederen hadden, waren ze niet alleen genoodzaakt voor
Sainum een geheelen uitzet, maar ook voor zichzelve nieuwe kleeding te koopen.
Door al deze uitgaven was er zoo goed als niets meer over, noch van het geld voor
Kasira ontvangen, noch van de huwelijksgift van Sainum. Daarom was het maar een
geluk, dat de djagoeng rijp was en nadat hij een paar dagen genomen had om wat uit
te rusten van de drukte, haalde Troeno, geholpen door Bohsainum, den oogst binnen.
De helft verkochten ze tegen een paar gulden aan den warong en van de andere
helft behielden ze een honderd kolven om zelf gekookt te nuttigen en droogden de
overige vijftienhonderd op de latar. Toen deze na een paar dagen droog waren, bracht
Troeno ze naar Kali Bidji, waar
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hij ze aan de njonja besar1) voor vier en een halve gulden verkocht.
Vooreerst zouden ze nu geen geld meer voor producten maken, want hoewel
Troeno dadelijk weder den grond omwerkte en ketella plantte, zou het langen tijd
duren voordat profijt daarvan te wachten was. Waar man en vrouw aan opium alleen
te samen bijna een halven gulden daags noodig hadden, daar kon het moeilijk anders
of het voor de djagoeng verkregen geld was weldra verteerd. Niet dat Troeno te lui
was om te werken, integendeel hij was er steeds op uit om wat te verdienen, dan eens
met den verkoop van boschproducten, dan weder met het overnemen van heeren- of
wachtdiensten voor dessagenooten.
Gelukkig begon de koffiepluk en kon Bohsainum weder dagelijks op Kali Bidji
geld verdienen, wel niet veel, want er was nog niet veel koffie rijp, maar toch
voldoende om met behulp van de verdiensten van Troeno in hun dagelijksch
onderhoud te voorzien, zoodat ze vrij van schuld bleven.
Zoo naderde het einde van den regentijd en daarmede begon het tijdperk der
koortsen. Vele dessalieden kregen daar hinder van en zelfs bezweek een enkele onder
de hevige aanvallen. Troeno, die door zijn voortdurend waarnemen der wachtdiensten
meer nog dan de anderen aan de nachtelijke dampen bloot stond, ontliep dit keer de
ziekte niet. Zware koortsaanvallen sloopten

1) Echtgenoot van den beheerder eener onderneming.
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in enkele dagen dermate zijne krachten, dat aan werken voor hem niet te denken viel.
Gelukkig hield de koorts niet aan, want anders zou ook hij zeker de ziekte ten offer
gevallen zijn, maar er ging nog eenigen tijd voorbij, voordat zijne krachten voldoende
teruggekeerd waren en hij weder wat verdienen kon.
Bohsainum was al dien tijd geregeld naar de onderneming gegaan en had haar best
gedaan om zooveel mogelijk te verdienen. De koffieoogst viel echter ontzettend
tegen, de bladziekte was daar oorzaak van en terwijl andere jaren eene goede
plukvrouw veertig en vijftig cents per dag verdienen kon, was daar thans geen sprake
van. Met moeite wist Bohsainum het tot twintig cent te brengen en slechts eene enkele
keer, als zij bijzonder geluk had, verdiende ze een kwartje. Het behoeft dus niet
gezegd dat met deze geringe verdienste, waarvan zij ook Troeno's onderhoud
bekostigen moest, het haar niet mogelijk was uit de schuld te blijven en toen Troeno
dan ook eindelijk weder geheel hersteld was en de verdiensten weder beter werden,
waren ze een vrij groot bedrag aan den warong schuldig.
Daar de waronghouder op afbetaling aandrong, overlegde Troeno met zijne vrouw
wat hun te doen stond. Bohsainum meende, dat het thans tijd was eens te probeeren
van den opziener van Kali Bidji wat geld los te krijgen. Kasira was daar nu bijna een
jaar en zou wel genoeg invloed daartoe kunnen uitoefenen.
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Zoo gezegd, zoo gedaan. Op den namiddag ging Bohsainum naar de onderneming
en begaf zich naar de opzienerswoning. Gedurende de ziekte van Troeno was Kasira
eenige malen heimelijk bij hen geweest. Haar heer wilde namelijk niet, dat zij naar
de dessa ging. Zoo'n jong mooi meisje en dan in de dessa, waar al haar oude
speelmakkers woonden, dat vertrouwde hij niet erg.
Zeer blijde was Kasira hare moeder te zien en overlaadde haar met kleine attenties.
Zij nam haar mede naar de achtergalerij, waar het lekker koel was en daar bleven ze
gezellig zitten praten. Haar heer was naar de tuinen en zou wel het eerste uur niet
terugkomen, zoodat ze allen tijd hadden. Eerst liet de moeder het uitgelaten meisje
maar praten, doch toen Kasira eindelijk tot bedaren kwam en niets meer te vertellen
had, bracht Bohsainum haar op de hoogte van de treurige omstandigheden, waarin
hare ouders verkeerden.
Kasira had diep medelijden met haar en beloofde met haar heer over de zaak te
zullen spreken, doch zij meende te moeten waarschuwen, niet te stellig op zijne hulp
te rekenen, want in geldzaken was hij uiterst streng.
Even later kwam de Hollander het erf op, waarop Kasira snel hare moeder naar
de keuken zond.
Bohsainum maakte daar een praatje met de kokkie en wachtte. Lang duurde het,
zeer lang. Eindelijk kwam Kasira met betraande oogen aan. Zwijgend drukte ze hare
moeder een rijksdaalder
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in de hand en fluisterde daarbij bijna onhoorbaar:
- Dit heb ik alleen kunnen krijgen. Daarop ging zij weder naar de woning en daar
de kentong geslagen werd voor de afbetaling, haastte Bohsainum zich om vóór donker
tehuis te zijn.
Het was weinig, een rijksdaalder, vond Troeno en hielp hun niet veel. Hij was
reeds naar de warong geweest en had afgemaakt, dat als hij de ketella, die nu
volwassen was, daar afleverde en nog vier gulden bij betaalde, men de schuld voor
vereffend zou rekenen. Nog anderhalve gulden kwamen zij dus tekort en bleef er
niets anders over dan hunne nieuwe kleederen te verpanden, die zij van het huwelijk
van Sainum hadden en sedert zuinig bewaard waren.
Den volgenden dag rooide Troeno, met behulp zijner vrouw, de ketella en bracht
die naar de warong, wat heel wat tijd kostte, daar hij meermalen heen en weder moest
loopen. Met moeite kreeg hij voor dien dag nog opium voor zich en zijne vrouw en
slechts tegen de stellige belofte, den volgenden dag alles te zullen afbetalen.
Den volgenden ochtend ging Troeno met het pakje kleederen naar Tjandoeredjo.
Tan Tiauw stond aan den weg. De Chinees meesmuilde, toen hij den koppigen
dessaman herkende en zag, dat het laatste goed verpand werd.
- Is dat jou goed? vroeg hij.
- Jawel, zeide Troeno kortaf.
- Kijk, je kind is huishoudster bij een rijke Hollander en jij moet je goed verpanden.
Waarom
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vraag je geen geld aan den heer van je dochter?
Troeno hinderde den sarrenden toon, waarop dit gezegd werd, maar zonder
antwoord te geven, liep hij door naar het hokje waar de Chineesche klerk zat, die de
panden ontving.
De man maakte het pak los, bekeek het goed en vroeg hoeveel hij hebben wilde.
- Vijf gulden, zeide Troeno.
- Neen, was het eenige antwoord en het goed werd teruggegeven. Wat nu te doen?
Geld moest hij hebben, al was het dan ook iets minder.
- Hoeveel geeft u dan?
- Anderhalve gulden. En toen hij niet dadelijk antwoord bekwam, vervolgde de
man: ‘Nu ja of neen?
Zwijgend reikte Troeno het pakje over. Bijna met weerzin nam hij het geld aan
en verliet verbitterd het erf.
Wat waren nu anderhalve gulden?
Slechts een paar dagen was het goed door hen gedragen, dat hun nieuw, meer dan
vijftien gulden had gekost. Had hij het maar liever verkocht, dan zou hij meer dan
het dubbele gekregen hebben. Het was waar, dan was hij zijn goed kwijt, maar zou
hij het nu ooit terugzien? Zou hij ooit voldoende geld bij elkander hebben om dit
pand weder in te lossen, waar ruim 70 percent rente op kwam.
Ja, zeventig percent, eene kolossale som, maar veel te klein in de oogen van den
Chineeschen pachter, die dit door handige kunstgrepen weet op te voeren tot 200
percent en hooger.
Hoe lang nog zal het Gouvernement gedoogen,
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dat de Javaan zoo schromelijk wordt geëxploiteerd door Chineesche pachters? Hoe
lang nog zal de Javaan, uitgezogen door gele woekeraars, zoodra hem tegenspoed
als ziekte of misoogst treft, zijn toevlucht moeten nemen tot deze ellendige
woekerholen, veelal ondergebracht in prachtige paleizen door de rijkgeworden
pachters gebouwd?
Hoe lang nog?
Bijna nimmer ziet de inlander zijn goed terug, want slechts zeer zelden is hij in
staat het verpande tijdig in te lossen. Immers eenmaal in geldverlegenheid mag hij
blijde zijn den slechten tijd door te komen, zonder gebrek te lijden en is er van
overleggen geen sprake; zelfs als eindelijk geoogst wordt is het produkt, tengevolge
van het bezwaren met voorschotten, veelal reeds het eigendom van woekeraars.
Als regel moet hij dus het pand laten vervallen en verliest zijn goed voor het luttele
bedrag, dat daarop gegeven werd. Wel bestaat er eene bepaling, dat de vervallen
panden openbaar verkocht moeten worden en hetgeen het pand meer opbrengt dan
voorschot plus rente en kosten aan den eigenaar moet uitgekeerd, maar.... men is nu
eenmaal op Java en heeft te doen met Chineezen.
Men behoeft niet jarenlang in Indië geweest te zijn om te begrijpen, dat moeilijk
te controleeren voorschriften al zeer zwakke bescherming geven, waar voor sluwe
Mongolen kans bestaat iets van inlanders te halen. Een Chinees, die een dergelijk
voorschrift niet weet te ontduiken
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als daarmede wat te verdienen valt, is al even groote zeldzaamheid als een Javaan,
die vertrouwen genoeg heeft in zijne Bestuurders om hunne hulp in te roepen, ten
einde recht te verkrijgen.
Als de Chinees den man, die komt hooren wat zijn eigendom heeft opgebracht,
eenvoudig met een praatje wegzendt, wat blijft den eenvoudigen dessaman dan anders
over, dan stil heen te gaan verwenschende den handlanger van het Gouvernement,
die hem zijn goed ontsteelt?
Waarom heeft de inlander geen vertrouwen in zijne Bestuurders, waarom zoekt
hij geen recht?
Och, ieder die op Java bekend is, zal weten dat klagen voor den kleinen man eene
hoogstgevaarlijke waaghalzerij is. Bovendien, hoe kan hij weten of het Gouvernement
in deze ter goeder trouw is? Het verdient immers aan de pandhuispacht.
Hoe is het gegaan met het hoofdgeld, en andere belastingen, die vrijstelling zouden
geven van heerendiensten? Het hoofdgeld werd geheven en wordt nog steeds
gevorderd en de heerendiensten? Men bemerkt geene vermindering en heeft ze nog
in alle soorten: wegenarbeid, wachtdiensten, politiediensten, arbeiden aan ver
verwijderde irrigatiewerken enz. Het vertrouwen van den inlander in het
Gouvernement kan dus niet bijster groot zijn en is het ook niet. Vandaar dat de kleine
man zoo achterdochtig is en achter iedere nieuwe printah1) zelfs welke niet de beste
bedoeling

1) Bevel.
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tot zijn voordeel gegeven wordt, een nevengedachte zoekt, waarvan hij ten slotte de
dupe zal worden.1)
Waarom verzorgt de inlander zijn tabak, zijn djagoeng, de arenboomen in het
woud, maar laat, zoodra de gedwongen cultuur ingetrokken is, de koffieaanplant,
waaraan hij toch zooveel arbeid besteed heeft, zoo spoedig mogelijk in de wildernis
verstikken?
Het antwoord hierop is inderdaad treurig. Hij vreest, dat de boomen anders in een
gunstig, groeizaam jaar weder een gezond aanzien zullen krijgen en vrij aardig
produceeren en hij meent zeker, dat dan het Gouvernement alle beloften zal vergeten
en de gedwongen cultuur opnieuw invoeren, waardoor hij weder, als voorheen, dagen
lang zal moeten werken zonder uitzicht op eene eenigszins redelijke belooning.
En niet alleen de eenvoudige dessaman, die men veelal voor dommer verslijt, dan
hij werkelijk is, maar zelfs vele inlandsche Hoofden kan men veilig aannemen, dat
dezelfde meening zijn toegedaan en het spoedig afsterven der koffieplantsoenen hun
niet ongevallig is. Anders zou dit verwaarloozen niet plaats vinden, daarvoor kijkt
de Javaan zijne Hoofden te veel naar de oogen.
Men moet in aanmerking nemen, dat de inlander

1) Ten einde eenige heerendiensten af te schaffen werd in Pasoeroean het hoofdgeld van f1. op f1.50 gebracht. Nauwelijks was die verhooging ingevoerd of de bevolking werd opgeroepen
om in heerendienst te arbeiden aan ver verwijderde irrigatiewerken
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een kind is, en even angstvallig als gewaakt dient te worden om het vertrouwen van
een kind in zijn opvoeders niet te schokken, even voorzichtig moet men daarin bij
den inlander zijn. Als kind moet de inlander behandeld worden. Daarom ook geen
Hollandsch leeren door den kleinen man, evenmin als men een klein kind alles leert
wat volwassenen doen. Een dessaman, die Hollandsch spreekt, zou een even groot
misbaksel zijn, als een jongen van tien jaar met een sigaar in zijn hoofd en een glas
bitter voor zich. Alvorens den inlander Hollandsch te leeren, ontwikkele men hem
en drage wat meer zorg voor zijne materieele belangen, opdat hij meer reden heeft
ons Bestuur op prijs te stellen, anders zal de kennis van het Nederlandsch hem nog
ongelukkiger maken dan hij is, daar hij dan beter zal inzien hoezeer hij ten achteren
gesteld wordt en zou de hem opgedrongen taalstudie bijna zeker een groot gevaar
worden voor de rust der Kolonie.
Het geven van kiesrecht aan inlanders, wat enkele in woord en schrift aanbevelen,
zou eveneens een onvergeeflijke fout zijn. De inlander moet geleid worden en niet
zelf leiden. Het laatste zou dezelfde resultaten hebben voor orde en vooruitgang als
het overlaten van inrichting van school en onderwijs aan de kostschooljongens.
Zoo goed als voor schooljongens ouders of voogden en leeraren noodig zijn,
evengoed moet de inlander een gezag boven zich hebben, dat hem leidt. Degenen,
die dat gezag uitoefenen, moeten
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echter niet alleen strikt rechtvaardig en volkomen op de hoogte zijn van het gemoedsen zieleleven der hun toevertrouwde bevolking, maar ook steeds de belangen van
den inlander voor oogen hebben, over hem waken en hem tot leidsman dienen, dus
datgene zijn wat een goed onderwijzer is voor het kind. En gelukkig vindt men onder
het ambtenaarscorps, dat met het bestuur over Afdeelingen en Gewesten belast is,
mannen, die hunne taak zoo opvatten, maar zij kunnen helaas niet verhinderen, dat
een Wetgevend Lichaam in het Moederland, naar wij hopen niet ongevoelig voor,
maar dan toch onbekend met de werkelijke belangen der bevolking van de Kolonie,
dikwijls aan de onbillijkste maatregelen zijne goedkeuring hecht.
Hoe moet zulk een ambtenaar, die deze maatregelen, hoe ook door hem verfoeid,
verplicht is in te voeren en te handhaven, zich daarbij gevoelen? En als hij in zijn
toespraak tot de inlandsche Hoofden bij de eerstvolgende officiëele gelegenheid,
spreekt, zooals na de Havelaarsperiode meer en meer gebruikelijk, van het verlangen
der Regeering dat de belangen van den kleinen man behartigd zullen worden, moeten
hem dan zijne eigene woorden niet als bittere satire in de ooren klinken?
Alleen medegevoel met den inlander en de oprechte wensch om tot diens welzijn
werkzaam te blijven, kan een man van karakter onder deze omstandigheden
terughouden van ontslag-aanvrage
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of hem behoeden voor verlies van allen ijver en energie in de vervulling zijner
ambtsplichten.
Laat de volksvertegenwoordiging in Nederland toch zelf beseffen dat de enorme
en verscheiden belangen van zulk een uitgestrekt gebied als Oost-Indië, grondiger
behandeling vereischen dan waar zij toe in staat is.
Laat zij zich niet langer tevreden stellen met verklaringen aan te hooren van een
enkel deskundige, door den Minister als zoodanig voorgesteld, welke persoon alleen
een eigen opinie verdedigt, zoodat men slechts een geheel eenzijdig advies te hooren
krijgt. Zeker er zijn enkele Indische specialiteiten onder de volksvertegenwoordigers,
maar hoe weinigen zijn dat? Men kan toch van hen niet verlangen dat zij van alle
onderscheidene aangelegenheden in de uitgebreide Kolonie volkomen op de hoogte
zijn. Daartoe heeft men meer mannen noodig, van uitgebreider ondervinding, ieder
op een afzonderlijk gebied; doch zal men ooit zooveel Indische specialiteiten in de
Kamers zien? Is het wel van de kiesdistricten in Nederland te vergen, dat zij hunne
eigen belangen veronachtzamen en in plaats van een met eigen nooden bekend
persoon af te vaardigen, die in hun voordeel kan werkzaam zijn, hun stem uitbrengen
uitsluitend in het belang van Indië, dat zoo ver, zoo heel ver af ligt?
Is het voor de Volksvertegenwoordiging zelf geen treurig feit, dat de behandeling
van het voornaamste der Indische aangelegenheden, de
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begrooting, uitgesteld moet worden, omdat... de opkomst der leden te gering is? Niet
dat dit wegblijven gelaakt moet worden, integendeel, beter dan zijn stem uit te brengen
in zaken, waarover men toch geen oordeel kan vellen en daardoor gevaar te loopen
onwillens tot het aannemen van een noodlottig voorstel mede te werken, veel beter
en veel openlijker is het zich terug te trekken. Maar nu de Kamerleden niet
geschroomd hebben reeds eenmaal op deze wijze ruiterlijk te verklaren dat de Indische
zaken hun niet genoeg bekend zijn, laten zij nu ook verder gaan en zich een Koloniale
Raad toevoegen tot hulp en voorlichting. In dien Raad behooren alle belangen
vertegenwoordigd te zijn en alleen mannen zitting te hebben, die lange jaren in de
Kolonie hebben doorgebracht en hij wie men rijpe ervaring veronderstellen mag.
Geen lichaam, dat uitvoerende macht bezit, behoeft die Koloniale Raad te zijn. Indië
is eenmaal eene Nederlandsche Kolonië en mag dus niet aan de macht van Nederland
onttrokken worden. Nederland en daarmede de Nederlandsche Kamers zijn en moeten
blijven verantwoordelijk voor het welvaren van Indië. Er bestaat evenwel geen
enkelen grond om te veronderstellen, dat die Volksvertegenwoordiging
ongemotiveerde oppositie zal voeren tegen maatregelen, die voorgesteld worden
door een Kolonialen Raad, bestaande uit mannen, van wie bekend is, dat zij de
capaciteiten bezitten om te beoordeelen, wat goed en nuttig voor de
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Koloniën zal zijn. Wanneer die Raad als permanente staatscommissie onvermoeid
het geheele jaar werkt kunnen zeer veel zaken door haar worden behandeld en geheel
gereed ter aanneming door den Minister aan de Kamers worden overgelegd. De
volksvertegenwoordiging zal dan slechts te beoordeelen hebben of het met de belangen
van Nederland in strijd zou zijn om hare sanctie te geven.
Zoo zou in korten tijd enorm veel goeds voor Indië tot stand kunnen komen
waardoor de Kolonie gebaat zou worden en zou een einde zijn gemaakt aan het
omslachtig gehaspel dat thans zoo hoogst belemmerend werkt op een behoorlijke
voortgang van zaken, terwijl die Minister, die werkelijk het goede wil, bijna bezwijkt
onder den veel te zwaren last hem op de schouders gelegd.
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Elfde hoofdstuk.
Nadat Troeno de schuld met den waronghouder vereffend had, deelde deze hem
mede, hun voortaan niet meer te kunnen borgen. Bohsainum werd kwaad en woud
zich op toen Troeno haar deze mededeeling overbracht; zij ging erg te keer, want
alle schuld was trouw betaald en dan had men geen recht, vond zij, zoo iets te zeggen.
Troeno merkte haar op dat het zoo maar beter was, want naar alle waarschijnlijkheid
zouden ze toch niet in staat zijn eene schuld af te doen. Nog maanden zou het duren,
voordat de regentijd viel en de grond voldoende vochtig was om te planten, zoodat
zij den eersten tijd niets hadden om van te leven, dan hetgeen zij beiden verdienden
en dat was niet veel.
Bohsainum wilde niet dadelijk ongelijk erkennen, maar de toestand zou nog
treuriger worden dan Troeno vermoedde.
Kali Bidji had door den nadeeligen koffieoogst met verlies gewerkt en om de
onderneming voor totalen ondergang te behoeden, moest op alles
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bezuinigd worden. Al dadelijk werden de loonen afgeslagen en tot het laagstmogelijke
peil teruggebracht, zoodat een inlander, die vroeger volstaan kon met viermaal in de
week te werken, thans dagelijks moest uitkomen om in zijn onderhoud te kunnen
voorzien. Verder werd alleen het hoogstnoodige werk gedaan, waartoe maar weinig
handen vereischt werden, wat tengevolge had dat velen, die werken wilden,
onverrichterzake moesten terugkeeren. Aan de vrouwen uit de dessa werd in het
geheel geen werk gegeven en dit was een harde slag voor Bohsainum. Ook voor vele
anderen was deze toestand eene ramp.
Ver in het rond werd de terugslag van de koffiecrisis gevoeld en geen wonder.
Heeft de suikercultuur in den regel de gronden van den dessaman noodig en ontneemt
zij hem deze, zoodat de man van klein-landbouwer tot daglooner verlaagd en
gedemoraliseerd wordt, de koffiecultuur vraagt niets van de bevolking.
Van de enorme sommen, door de suikerfabrieken uitgegeven, is het op zijn minst
zeer twijfelachtig of daarvan wel iets ten bate komt van den dessaman, die zeker niet
slechter af zou zijn als hij de gronden zelf met rijst beplant had. Iedere gulden
daarentegen, door een koffieland betaald, is een direkte aanwinst voor de bevolking.
Een koffieland neemt geen gronden van den dessaman, maar laat hem die rustig
bebouwen en en is zijn arbeid daarvoor afgeloopen, dan behoeft hij niet zooals elders
in ledigheid op het rijp

Boeka, Pàh Troeno

205
worden van den oogst of op plantweer te wachten om intusschen, uit gebrek aan
verdiensten, zijn heil bij woekeraars te zoeken, neen, dank zij de koffieonderneming,
kan hij dagelijks een goed daggeld verdienen en ruimschoots in het onderhoud van
zijn gezin voorzien. Komt dan de rijstoogst, dan is het produkt onbezwaard en kan
tot goeden prijs van de hand gezet worden.
Is eindelijk op de onderneming de pluktijd daar, dan komen ook de vrouwen en
kinderen, zelfs van heinde en verre naar de koffietuinen en kunnen eenige maanden
grof geld verdienen. Dan heerscht er welvaart in de dessa's, dan worden sieraden en
fraaie kleeding gekocht, dan is het een voordeeligen tijd voor den omzet van den
importhandel.
Doch wanneer, zooals thans, de koffieoogst mislukt, dan wordt geen geld verdiend.
Dan worden geen nieuwe kledingstukken of ploegvee aangeschaft, dan blijft de
rijstoogst niet onbezwaard. Dan is het een goede tijd, niet voor de importeurs, maar
voor den Chineeschen woekeraar, die zich de handen wrijft en eene offerande wijdt
aan de kwade geest, welke door het teisteren der koffiecultuur hem zoo rijkelijk doet
geld verdienen.
Gelukkig voor Troeno waren bamboe en rottan zaken, die steeds noodig blijven
en daaraan had hij het te danken, dat hij in zijn onderhoud kon voorzien. Natuurlijk
zorgde hij ook dat zijne vrouw geen gebrek leed, maar geld voor opium gaf hij haar
niet meer. Daardoor was Bohsainum

Boeka, Pàh Troeno

206
gedwongen zich zelf het noodige geld daartoe te verschaffen, maar al was zij niet
kieskeurig in de middelen, zoo gelukte dit haar niet altijd en dikwijls moest zij zich
met een enkele gèlèng vergenoegen. Daar dit te weinig was voor het aan grootere
hoeveelheden verslaafde lichaam, werd zij sukkelend en ziekelijk.
Ten einde raad besloot zij zich nogmaals tot Kasira te wenden. Op een morgen
begaf zij zich naar Kali Bidji. In den kampong aangekomen, viel haar op hoe
verwaarloosd daar alles uitzag. Dicht gras en zelfs laag onkruid tierde welig tusschen
de koelieloodsen; vele huizen stonden scheef en dreigden in te storten, terwijl de
daken groote gaten vertoonden. De passar, vroeger steeds vol leven en vertier, lag
daar eenzaam en verlaten, alles droeg den stempel van verval.
Den met onkruid begroeiden weg naar de opzienerswoning liep zij af en vond in
de bijgebouwen hare dochter, die zeer verheugd was haar te zien. Gezellig bleven
zij praten, maar toen Bohsainum het doel harer komst mededeelde, werd Kasira
eensklaps stil en teruggetrokken en eerst nadat hare moeder haar uitgelegen had,
waarom zij niets meer kon verdienen, nu Kali Bidji geen werk meer gaf, stond Kasira
op en beloofde met haar heer te zullen spreken.
Lang moest Bohsainum in de bijgebouwen wachten; hare dochter bleef in de
woning en scheen haar te vergeten. Eindelijk vroeg zij aan de kokkie, die het
middagmaal had opgedragen, waar de njai was.
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- O, die is met mijnheer aan het eten, luidde het antwoord van de oude vrouw.
Het viel de moeder hard zoo door haar dochter behandeld te worden, maar in de
hoop wat geld te krijgen en den eersten tijd weder naar hartelust opium te kunnen
schuiven, wachtte zij geduldig. Ten slotte kwam Kasira.
- Moeder, sprak zij weifelend, ‘ik heb het mijnheer verteld, maar mijnheer wil
geen geld geven. Ik heb nog een klein beetje geld, hier heeft u een kwartje als sangoe,
en onder het uitspreken dezer laatste woorden, reikte ze hare moeder het geldstukje
over.
Half wezenloos nam Bohsainum het aan, zooiets had zij nooit kunnen denken.
Langzamerhand echter kwam zij tot zichzelve en nu sloeg hare verbazing over in
woede. Toornig vroeg zij:
- Heb je wel gezegd dat ik het noodig heb?
- Jawel.
- Wat is dat voor een Hollander? Ga terug en zeg hem dat je niet blijven wilt,
wanneer je ouders niet geholpen worden.
Kasira gaf op dezen uitval geen antwoord en bleef bedeesd staan, in de meening
dat hare moeder wel bedaren zou, doch daarin misrekende zij zich, want ziende dat
het meisje haar bevel niet opvolgde, riep Bohsainum haar bits toe:
- Hoor je niet?
Nu ging Kasira. Ze nam zich echter vast voor haren heer geen onaangenaamheden
te zeggen. Zij was het kind van vroeger niet meer. Bijna een
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jaar had zij nu het ouderlijk huis verlaten en zoolang zij op Kali Bidji was, geheel
met en voor haar meester geleefd. Dit was niet zonder invloed op haar gebleven,
andere inzichten had ze gekregen, vooral ook betreffende hare ouders, die voor hun
opium schuiven steeds zooveel geld noodig hadden; ook gevoelde zij zich aan haar
heer gehecht. Ze vroeg dus eenvoudig nogmaals om geld voor hare moeder en toen
de opziener, toornig in zijn middagrust gestoord te zijn, haar verweet dat hij veel te
hard moest werken voor zijn geld om het te geven aan opiumschuivers, toen sprongen
haar wel de tranen in de oogen, maar ze zweeg en ging vastberaden naar de keuken,
waar ze hare moeder kalm zeide:
- Mijnheer wil niet.’
- Goed dan, sprak Bohsainum opgewonden, ‘neem al je goed en ga met mij naar
huis terug. Ik sta niet toe, dat je langer hier blijft. En toen hare dochter zwijgend
bleef staan, vervolgde ze:
- Vooruit, maak wat voort!
- Ik blijf maar hier, sprak Kasira zacht.
Verbazing belette Bohsainum eerst te spreken. Haar eigen kind wilde haar in den
steek laten, dat was toch te erg.
- Laat jij toe dat je ouders sterven van gebrek?
Kasira zag dat hare moeder werkelijk zeer boos werd en in staat was geweld te
gebruiken; zij ging daarom stil heen, maar op den overloop naar de woning keerde
ze zich even om en zeide op beslisten toon:

Boeka, Pàh Troeno

209
- Dat ik de bijzit van een Hollander ben, is door uw toedoen, maar nu ik eenmaal
hier ben, nu blijf ik hier.
Daarop verdween ze in het huis.
Bohsainum was buiten zichzelf over zooveel brutaliteit. Ze kon zich niet meer
inhouden en moest haar gemoed luchten; wel had ze bemerkt dat de kokkie haar met
geen enkel woord was bijgesprongen, maar toch kon ze niet nalaten de oude vrouw
haar nood te klagen.
- Boh! Boh! hoe moet dat? Dat is nu mijn eigen kind.
Een kort: ‘Ik weet het niet, was alles wat ze ten antwoord kreeg en ook de kokkie
begaf zich naar het huis.
Bohsainum begon thans een onbestemd voorgevoel te krijgen, dat daar in de
woning niet veel goeds over haar gezegd werd en de zaak wel eens eene minder
aangename wending kon nemen.
Zou ze maar niet liever naar huis gaan? O hé, daar was het al. Met driftige stappen
kwam de opziener naar de bijgebouwen en zoodra hij haar zag, riep hij reeds van
verre.
- Wat doe je hier? Wil je mijne huishoudster weghalen? Opiumschuifster! Ga weg,
of ik sla je lam!
Bohsainum beefde van schrik en zou op een anderen tijd zich stellig snel uit de
voeten gemaakt hebben, maar thans was zij nog te veel verontwaardigd over het
gedrag van hare dochter en daarbij voor zichzelf overtuigd, dat zij het recht
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aan hare zijde had. Het was haar kind en daar had, meende zij, niemand iets over te
zeggen. Opstaande, zeide ze daarom op vasten toon:
- Ik wil spreken met mijn kind.
- Wat een brutaliteit! riep de Hollander verwoed uit en terwijl hij wild op haar
toeliep, schreeuwde hij, de hand dreigend opheffend:
- Ruk uit, of ik ransel je, landloopster!
Onder zijn toornigen blik gevoelde Bohsainum zich allen moed begeven en
bevreesd dat de dronken Hollander, zooals ze hem bij zichzelf betitelde, aan zijne
bedreiging uitvoering zou geven spoedde ze zich haastig het erf af.
- Heb het hart niet weder op de onderneming te komen of ik zal je laten afranselen!
hoorde ze hem nog roepen en steeds vreezende, dat iemand haar achterop zou komen,
liep ze zonder omkijken, zoo snel ze kon naar huis.
Ademloos liet ze zich daar op eene rustbank nedervallen. Ze scheurde haar lijfje
open, zoodat het magere bloote lichaam te zien was en de haren met een ruk
losmakend, waardoor deze in breede golven over rug en aangezicht vielen, barstte
ze in een luid geweeklaag uit over het schandelijk gedrag harer dochter en vervloekte
den Hollander, die haar als eene misdadigster had weggejaagd.
Troeno had haar vol verbazing aangezien en wachtte geduldig totdat zij bedaard
was, toen vroeg hij wat haar scheelde.
Onderbroken door snikken en verwenschingen
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kreeg hij nu het geheele verhaal te hooren en al vond hij, dat zijne vrouw te ver
gegaan was, toch meende hij dat de opziener wel een klein bedrag had kunnen geven.
Zijne meening hield hij echter wijselijk voor zich, en toen zijne vrouw van hem
verlangde, dat hij naar Kali Bidji zou gaan op een uur dat de opziener naar de tuinen
was en dan Kasira zou dwingen om met hem naar Toenggah terug te keeren, toen
zeide hij, dat hij zulks in geen geval deed; het kind was thans volwassen en moest
zelf weten, wat zij wilde. Dit antwoord deed zijne vrouw opnieuw in woede ontsteken,
maar toen zij ook tegen hem begon uit te varen, stond Troeno eenvoudig op en
wandelde kalm naar den warong.
Daar vond hij verscheidene lieden bijeen en omdat het nog te vroeg was om te
schuiven, zette hij zich aan den toonbank neder en vroeg een kop koffie.
Onder degenen, die daar rust en verpoozing zochten was ook een kapala uit een
verre dessa, die te weten zocht te komen, wie de bekende veedieven dezer streek
waren. Uit zijn dessa waren namelijk drie karbauwen ontvreemd en door eenig geluk
bij het nagaan der sporen, die in dezen drogen tijd lang zichtbaar bleven, was hij
geslaagd de plaats te vinden, waar de dieren verborgen gehouden waren. Van daar
uitgaande was hij in staat geweest de plek te ontdekken in het bosch hij Toenggah,
waar de beesten later heengevoerd en geslacht waren. Hij had daar de drie
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huiden gevonden, welke door de beide eigenaars, die hem vergezelden, als afkomstig
van hunne buffels herkend werden. Naar den verschillenden graad van ontbinding
te oordeelen, moesten de dieren daar met tusschenpoozen van een paar dagen zijn
gedood.
Hij was evenwel gelukkiger met opsporen der dieren dan met uitvinden van de
daders, want niemand was bereid eenige inlichting te geven. Dit versterkte het
dorpshoofd in zijn vermoeden, dat de roovers in de nabijheid woonden en overtuigd
dat het daardoor onbegonnen werk was om op deze plaats gegevens omtrent de daders
te verkrijgen, betaalde hij en stond op. Toch kon hij, voordat hij vertrok, niet nalaten
even te laten bemerken, dat, men hem niet zoo gemakkelijk voor den mal hield en
terwijl hij oogenschijnlijk alle aandacht wijdde aan een strootje dat hij opstak; sprak
hij tot zijn beide makkers:
- Kom, ga maar mede. De karbauwen zijn gevonden. Aan mijn chef in de kotta
zal ik rapporteeren dat de dieren in het bosch, dicht bij deze dessa geslacht zijn, dan
moet mijnheer de wedono kotta maar weten hoe te handelen. Volgens zeggen is de
nieuwe controleur nog al streng.
Daarop vertrok hij, gevolgd door de beide beroofden, die reeds vijf dagen huis en
werk in den steek hadden gelaten, vele kosten hadden gemaakt en nu ten slotte met
de zekerheid, dat zij hun eigendom kwijt waren, konden terugkeeren.
Had de vreemde loerah onbespied de uitwer-
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king zijner woorden kunnen gadeslaan, dan was hij voorzeker meer dan tevreden
geweest.
Onmiddellijk na zijn vertrek, ontspon zich een levendig gesprek.
Ook in Toenggah had men vernomen dat de controleur vervangen en de nieuw
benoemde een lastig persoon was. Daarbij had men duidelijk bemerkt, dat de vreemde
loerah vermoedde, dat de daders in Toenggah woonden en hij zou zulks zeker aan
den wedono rapporteeren. Daar den laatsten tijd in het kottadistrikt veel vee gestolen
was, zou het niet zoo vreemd zijn als die wedono, die met den wedono van
Poerwodadi, waaronder Toenggah ressorteerde, niet goed overweg kon, bij den
controleur zijn beklag deed. Algemeen was men dan ook van gevoelen, dat de zaak
wel eens leelijk kon afloopen, vooral voor loerah Kariomedjo.
- Op het perceel Kali Bidji was den laatsten tijd veel karbauwenvleesch, vertelde
een man, die op die onderneming eenige dagen gewerkt had, maar wegens de lage
loonen weder naar huis terugkeerde.
‘Ja, erg veel. Volgens zeggen verkocht de kapala kampong dat, voegde zijne
makker hieraan toe.
- Die heet immers Sontiko? vroeg de waronghouder.
- Jawel.
- Dat is een bandiet, verklaarde Troeno, tot groote verbazing van alle aanwezigen,
die bepaald schrokken van zooveel brutaliteit. Het was waar,
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Troenokomo was iemand, die niets bezat en dus niets te verliezen had, maar toch
vonden zij zelfs onder deze omstandigheden een man als Sontiko een zeer te vreezen
vijand.
Troeno merkte zeer goed op wat in de gedachten der anderen omging, maar hij
was niet zoo bang van aard, zijn dagelijksch verblijf in het eenzame bosch, waar
ieder oogenblik een roofdier hem kon bespringen, had hem zelfvertrouwen
geschonken, moedig gemaakt, of misschien beter nog onverschillig voor gevaar,
zooals een volmaakt fatalist past. Bedaard vervolgde hij:
- Waartoe dient het om in de dessa het slachten en verkoopen van vleesch te
verbieden en alleen aan enkele personen toe te staan, als op de perceelen geen oog
gehouden wordt. Alles wat in de dessa niet mag, wordt daar toegelaten. Op die wijze
bevordert een perceel de onveiligheid.
- Ja dat is juist, erkende de eerste spreker. ‘In de dessa mag niet gedobbeld worden,
maar op de perceelen kunnen de menschen alle avonden en dikwijls ook 's nachts
spelen.
- Zeker, maar in de dessa zijn ook wel bandieten, merkte zijn makker op.
De andere aanwezigen, die allen in Toenggah woonden, deden of zij deze
opmerking niet hoorden, maar keken zwijgend naar buiten. Daar kwam juist Pondjo
voorbij op zijn dagelijkschen tocht met rijst naar Kali Bidji, wat allen schrikken deed
en ieder keek zijn buurman aan om te weten, wat die van dit toeval dacht.
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De beide vreemde lieden betaalden en vertrokken. Ook eenige anderen stapten op
en Troeno bleef met slechts drie bezoekers achter, die evenals hij daar dagelijks
schoven.
- Het schijnt, dat die Pondjo tegenwoordig rijk is, merkte een op.
- Ja, eergisteren op de passar te Tjandoeredjo heeft hij weder een buffel gekocht.
Het komt me voor, dat hij veel geld heeft, vond een ander.
Troeno gevoelde op die woorden behoefte zijn ergernis te luchten en sprak met
nadruk:
- Hoor eens, ik ben iemand, die niets bezit, maar als mij gevraagd werd te ruilen
met vriend Pondjo, dan zou ik niet willen.
- U heeft gelijk, zeide een oude man. ‘Menschen als Pondjo wacht ongeluk.
- Zoo is het Pah, erkende de eerste spreker. ‘Eergisteren, toen ik zeer vroeg naar
de passar ging, ben ik een glinding1) met balken achterop gekomen. Het scheen hout
uit dit bosch. Wie kapt dat?
- Het moeten lieden van Tjandoeredjo zijn, meende Troeno. ‘Het gebeurt al lang.
Een paar weken geleden heb ik het den loerah medegedeeld, maar de loerah zeide,
dat het niet uit ons bosch was en ik maar moest zwijgen.
- O, is het zoo. Het zag er uit als tjepokkohout. Ik vroeg op de passar, wie dat kocht
en toen noemde men de pandhuispachter.

1) Klein laag voertuig met groote houten schijven voor wielen.
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- Is dat het geval? Onze loerah en Tan Tiauw zijn zoo, en dit zeggende haakte Troeno
de beide wijsvingers in elkander.
- Ja u heeft gelijk, vond de oude man. ‘Bijna ieder hier in de dessa heeft thans
voorschot van Tan Tiauw. Het is een ramp als een loerah zulke goede maatjes met
een Chinees is.
Terwijl de overigen het gesprek voortzetten, nam Troeno, op verzoek van de
waronghoudster, de leege waterblikken met de pikoelan en ging naar de kali om
water te halen. Hij baadde zich tevens en toen hij geheel opgefrischt met zijn zwaren
last terugkwam, vond hij de warong gevuld met lieden, die kwamen eten.
De waronghoudster gaf hem voor zijne moeite ook een blad met rijst, dat hij zich
goed liet smaken. Intusschen begon de schemering te vallen, en werd het tijd om te
schuiven. Daar hij dien dag echter niet gewerkt had, bezat hij slechts een paar centen
en moest zich dus met weinig opium tevreden stellen.
Na het schuiven, bleef hij nog wat praten en ging toen naar huis. Zijne vrouw zag
hij niet dadelijk in het halfduister, maar weldra bemerkte hij, dat zij op hare rustbank
lag. Hij meende dat zij sliep, doch werd spoedig gewaar, dat zij op geduchte wijze
aan het schuiven was geweest en verdoofd was door het opium. Werkelijk had
Bohsainum in hare ergernis niet beter weten te doen, dan het geheele kwartje aan
opium
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te besteden om zich te bedwelmen en zoo vergetelheid te vinden.
De volgende dagen ging Troeno naar het bosch om bamboe te kappen, welke hij
verkocht aan Karsonawi, die ze met zijne kar naar Tjandoeredjo bracht. Een Chinees
aldaar kocht bamboe op voor eene nieuwe tabaksloods.
Op een ochtend, dat Troeno weder met kappen bezig was en juist eene vracht bij
elkaar gebonden had om op te nemen, deed een verwijderd gekraak en geschuifel
hem opschrikken. Spoedig zag hij dat geen roofdier hem bedreigde, maar het
menschen waren, die naderden. Toch schrok hij opnieuw, toen hij gewaar werd dat
de voorste persoon een Hollander was en, aan de Hoofden, die volgden, bemerkte
dat dit een ambtenaar moest zijn. Zoodra het gezelschap in zijne nabijheid kwam,
hurkte Troeno eerbiedig neder en bleef met bonzend hart zitten.
- Wat doe je hier? vroeg de ambtenaar norsch, in goed javaansch. Troeno, die hem
heel goed verstond, was te verlegen om dadelijk te kunnen antwoorden; de stem
hokte hem in de keel.
- Hoor je niet? Mijnheer de controleur vraagt, wat je hier doet, riep hem een
inlandsch Hoofd toe.
Troeno herkende den wedono van Poerwodadi, dien hij reeds meermalen bij
heerendienst-werk en in de koffietuinen gezien had.
- Jawel, stamelde hij. ‘Ik kap bamboe.
- Ben je een man hier uit Toenggah? vroeg de Hollander.

Boeka, Pàh Troeno

218
- Jawel mijnheer.
Tot zijne groote verbazing hoorde Troeno den ambtenaar thans in hoogjavaansch
aan den wedono vragen: ‘Kan deze man wellicht den weg wijzen?
- Misschien wel, antwooordde het distrikthoofd dat zich daarop weder tot Troeno
wendde.
- Jij kent zeker den weg in dit bosch?
- Jawel mijnheer.
- Dan ga je maar mede.
- Jawel mijnheer. Troeno gevoelde zich niets op zijn gemak in tegenwoordigheid
van al die pri-jaji's en bleef eerbiedig terzijde van het smalle paadje zitten. De
controleur ging nu verder, achter hem kwam de wedono, dan de assistent-wedono
van Tjandoeredjo, Mas Wonodjojo, en eindelijk een paar kapala's allen op inlandsche
wijze achter elkander loopende. Kariomedjo was de laatste in den stoet, en Troeno
sloot zich achter hem aan.
- Wat heeft de controleur gezegd? vroeg de loerah van Toenggah hem fluisterend.
- Ik moet mede, maar waar wil hij heen?
- Ik weet het niet, misschien zoekt hij badjings,1) spotte de loerah, maar het schertsen
ging hem slecht af en het was duidelijk te bemerken, dat hij niets op zijn gemak was.
- Hoor eens Pah, vervolgde hij vertrouwelijk, ‘als mijnheer de controleur vraagt.....
- Man van Toenggah! Man van Toenggah!

1) Eekhoorntjes.
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riepen stemmen voor hen en haastig ging Troeno zich melden.
- Mijnheer de controleur vraagt naar je, sprak de assistent-wedono en duwde
Troeno zacht naar voren.
Diep gebogen, bijna kruipend bewoog Troeno zich langs de wedono en hurkte
neder voor den controleur. Op de plaats, waar deze stond, splitste het paadje zich en
daarop wijzende, vroeg de controleur:
- Loopen deze paadjes door?
- Wat den oostelijken weg betreft, die loopt dood op eene kapplaats van bamboe.
Wat den westelijken aangaat, die loopt door tot de onderneming Kali Bidji.
- Het is goed, zeide de ambtenaar en sloeg het laatste pad in.
Troeno bleef zitten om allen te laten voorbijgaan, maar de wedono zeide snel tot
den assistent-wedono:
- Laat die man niet naar achteren teruggaan. Ze zouden hem bepraten. Laat hem
maar achter mij loopen.
- Jawel, antwoordde Mas Wonodjojo eerbiedig buigend en zich tot Troeno
richtende, beval hij hem voort te loopen. Zoo tusschen de beide Hoofden, gevoelde
Troeno zich nog minder op zijn gemak, maar hij had geen keus en moest
gehoorzamen.
Nadat zij eenigen tijd op het boschpad waren voortgegaan, hield de controleur stil
en wenkte
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den wedono, die haastig in gebogen houding den ambtenaar naderde. Troeno hurkte
neder uit eerbied voor den hem volgenden assistent-wedono, die stilhield en wachtte
tot zijn chef hem zou roepen.
Zacht, geheimzinnig, onderhield de controleur zich met het distrikthoofd en Troeno
zag, hoe zij aandachtig een plek op den grond beschouwden, daarop liepen zij steeds
speurende verder en verdwenen plotseling in den dichten plantengroei, die als een
haag van eindelooze diepte het paadje omzoomde.
Na eenigen tijd kwam de wedono weder te voorschijn en wenkte.
Op bevel van den assistent-wedono stond Troeno op en liep vooruit, de anderen
volgden. Toen zij de wedono genaderd waren, ging deze terzijde het bosch in, langs
een zeer moeilijk te onderscheiden paadje, dat stellig zelden gebruikt werd en hem
volgend kwamen zij, na een paar bochten, bij eene kleine, opengekapte ruimte waar
de controleur hen wachtte.
Verbaasd en verschrikt bleven allen staan. Daar voor hen lagen ontelbare beenderen,
horens, schedels en hoeven, blijkbaar afkomstig van sapies en karbauwen en in
meerderen of minderen staat van verweering. Zoo hevig was de schrik bij deze
plotselinge ontdekking, dat Troeno en de anderen een oogenblik vergaten dat zij zich
in tegenwoordigheid van den controleur bevonden en verstomd bleven staan.
De controleur, die met de punt van zijnen schoen een schedel had aangestooten
en gekeerd,
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sprak thans met luide, toornige stem: ‘Assistent Tjandoeredjo, wat beteekent dit?
Nu kwamen allen tot bezinning en hurkten snel neder, ook de assistent-wedono,
wien de schrik en verbazing op het gezicht te lezen waren en slechts met moeite
stamelde:
- Het schijnen beenderen van vee te zijn.
- Beenderen van vee, ja zeker, viel de controleur heftig uit, ‘maar hoe komen die
hier? Weet de assistent-wedono dat niet?
- Neen kandjeng, fluisterde het inlandsche Hoofd schier onhoorbaar.
Maar nu vond de wedono het tijd zijn ondergeschikten landgenoot te hulp te komen
en barsch vroeg hij, met de bedoeling hem uit zijne verdooving te wekken:
- Och kom! Het is toch immers duidelijk, dat die dieren hier geslacht zijn? en nadat
de assistent-wedono, dankbaar voor de geboden hulp, met een eerbiedig: ‘Ja, dat is
zoo, had geantwoord, vervolgde de wedono om hem een wenk te geven:
- Tot welke dessa behoort dit bosch?
Nu ademde Mas Wonodjojo weder vrijer. Hij begreep den wenk.
- Loerah Toenggah, riep hij en nadat Kariomedjo half kruipend genaderd was en
aschgrauw en bevend was gaan zitten, vroeg hij streng:
- Dit is jouw bosch, is het niet?
- Wat dit stuk betreft, dat behoort reeds tot Kali Bidji, antwoordde het dorpshoofd,
eerbiedig een sembah makende, want vrees doet onderdanig
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worden en hij was doodsbenauwd over hetgeen hem te wachten stond.
- Maar behoort Kali Bidji dan niet tot jouw taak, vroeg Mas Wonodjojo toornig.
- Als u zoo meent, ja dan wel, erkende Kariomedjo.
- Dit bosch staat onder Toenggah, maar thans is het getrokken bij Kali Bidji, zeide
het onderdistrikthoofd tot den wedono op een toon als wilde hij zeggen: Als er iemand
schuld heeft van ons, dan is het de kapala van Toenggah.
De controleur, die het antwoord gehoord had, vroeg den wedono:
- Dit zijn natuurlijk gestolen runderen?
- Jawel. Het schijnt dat dit eene zoogenaamde slachtplaats is. De beenderen zijn
niet hetzelfde. Er zijn oude bij en die het niet zijn. Vermoedelijk wordt deze plaats
al lang gebruikt.
- Waar zou het vleesch dan heengebracht zijn?
- Waarschijnlijk niet ver, meende de wedono, maar hoewel hij vast overtuigd was,
dat het vleesch op het nabijgelegene Kali Bidji verkocht moest zijn, durfde hij dit
niet te zeggen. Die onderneming behoorde aan Hollanders; er waren Hollanders die
het toezicht hielden en nu was hij wel een inlandsch Hoofd en van hoogen adel, maar
hij gevoelde zich nog steeds te veel Javaan om zoo rechtstreeks het verblijf van
Hollanders als plaats van heling aan te wijzen. Voorzichtig zocht hij dus den
controleur zelf op die gedachte te brengen en vroeg aan Troeno:
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- Dat pad ging immers naar Kali Bidji? Is de kampong daarvan al dichtbij?
- Jawel mijnheer.
Zwijgend keek de wedono den controleur aan, die naar zijne meening nu voldoende
op het spoor gebracht was.
- Dat pad gaat alléén naar Kali Bidji, is het niet? vroeg de Hollandsche ambtenaar.
De wedono herhaalde de vraag aan Troeno, die bevestigend antwoordde.
- Assistent Tjandoeredjo, straks maak je hier rapport van. Ongeveer hoeveel beesten
hier geslacht zijn en wanneer omstreeks het eerste en wanneer het laatste geslacht
is.
- Jawel kandjeng, was het onderdanige antwoord van Mas Wonodjojo, die blijde
was dat het zoo goed afliep, maar zich toch vast voornam, die loerah van Toenggah,
die hem dit koopje door zijne achteloosheid bezorgd had, eens geducht onder handen
te nemen en dit behoorlijk in te peperen.
- Nu weten we waar al dat vee blijft, sprak de controleur tut den wedono. ‘Het is
al te erg zooveel vee als overal gestolen wordt. Ik had berichten dat het grootste deel
hierheen ging, daarom heb ik u heden in dit bosch medegenomen. Ik wilde zelf
onderzoeken of het waar was; straks zullen we deze aangelegenheid bespreken.
- Jawel, bracht bedeesd de wedono uit, die zich gevoelde als een schooljongen,
die zijn les niet gekend had. Welk pover figuur maakte hij tegenover dezen Hollander,
die pas in de Afdeeling
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kwam en reeds alles beter wist dan hij, die daar thans jarenlang distrikthoofd was.
Hij troostte zich evenwel met de gedachte, dat het voor een gewoon mensch
onmogelijk was zoo dadelijk alles te weten. De controleur moest veel ilmoe's hebben,
anders zou hij dagen lang hebben kunnen dwalen in dit uitgestrekte woud, zonder
die eene goed verscholen plaats te vinden. En al werd hij door deze overweging nog
meer bevreesd voor den ambtenaar, die over zulke geheimzinnige machten beschikte,
zoo verontschuldigde dit in zijn oog voldoende zijne minderheid.
Intusschen was men weder op het voetpad gekomen en werd den terugtocht
aanvaard. Geruimen tijd werd zwijgend voort gegaan en men kwam weder de plek
voorbij, waar de bamboe van Troeno lag, welke hij evenwel niet dorst op te nemen.
Bij een driesprong hield de controleur stil en vroeg naar hem. Fluks meldde hij zich
en werd hem de vraag gesteld. ‘Welke weg?
Troeno nam de beide paadjes scherp op en zeide toen:
- Die naar het oosten heeft u daareven geloopen, maar die naar het westen is korter,
als u naar de dessa Toenggah wil.
- Is dat pad lastig, vroeg de wedono, om te voorkomen dat de ambtenaar zich te
veel vermoeide.
- Neen, integendeel, het is gemakkelijker, het is breeder.
De controleur, door de anderen gevolgd, sloeg nu het aangeduide pad in.
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Troeno liep achter den wedono peinzend voort, nog geheel vervuld met de ontdekking
der slachtplaats. Dat beloofde niets goeds voor den loerah. Hij was overtuigd dat dit
de plaats was waar het vee, door Pondjo gestolen, later door Sontiko werd geslacht.
Den laatsten tijd schenen zij echter daar niet geweest te zijn, want de huiden waren
al verteerd. Zoo in gedachten voortgaande, verschrok hij plotseling. Gewoon in het
bosch op alles acht te geven, zag hij voor zijne voeten een paar houtsplinters en ter
sluiks rondziende, ontwaarde hij terzijde, bijna geheel in het bosch verscholen, een
omgekapten boom. Hoe dom dat hij daaraan niet gedacht had. Dit was het pad,
waarlangs het hout werd afgevoerd, dat zoo geheimzinnig naar Tjandoeredjo werd
gebracht. Niemand had gelukkig iets bemerkt, maar straks wat verder waren langs
het pad verscheidene boomen geveld en tot balken gekapt, de grond lag daar vol
houtschilfers en dat moest wel opvallen. Daar zat wat op voor mas Kariomedjo en
als deze vernam, dat hij dien weg had aanbevolen, dan....
Het koude zweet brak hem uit en in gedachten zag hij zich reeds als een
verschoppeling verdreven uit de dessa, waar hij geboren was en waar hij immer
gehoopt had begraven te worden onder de groote soerenboomen, waar ook zijne
ouders lagen. Wie zou met Harihojo hun graf schoonmaken, als hij ver weg was?
Zichzelf de hevigste verwijten makend over zijne domheid, die oorzaak van dit
alles was en in
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angst voor de noolottige ontknooping, ging Troeno voort.
Reeds van verre zag hij het donkere gebladerte van den grooten peréhboom, die
hij wist, dat bij den gekapten boom stond en steeds meer naderden ze de gevaarlijke
plaats. Eindelijk kwam de losbarsting. De controleur was blijven staan en vroeg met
luide stem:
- Wedono, wat is dit voor hout?
Het distrikthoofd gevoelde, dat er weder iets broeide, maar eenmaal overtuigd van
den rijkdom aan ilmoe's van den nieuwen ambtenaar, deed hij geene poging het
gevaar te bezweren en wachtte met gelatenheid af, hetgeen komen zou en dat toch
niet te verhinderen viel. Bedaard raapte hij een schilfer op en berook die.
- Het schijnt tjepokko hout. Is het niet? vroeg hij den assistent-wedono, die
eveneens een schilfer opgenomen had.
- Jawel, tjepokko hout, erkende Mas Wonodjojo. Ook hij bemerkte dat de lucht
niet zuiver was, maar hij had meer reden dan den wedono om de gevolgen te vreezen.
Reeds lang had hij vernomen, dat de Chineesche pandhuispachter zooveel hout op
zijn erf had liggen hetwelk ergens uit een naburig bosch afkomstig moest zijn en had
daarover met zijn djoeroetoelis gesproken. Eenige dagen later, toen de Chinees met
hem alleen was, had hij dat punt aangeroerd, doch Tan Tiauw had zich er met een
praatje afgemaakt en hem een paar dagen later een vracht
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kadjang ten geschenke gezonden voor het dak van zijn stal; daarbij was de zaak toen
gebleven.
- Ik meende dat het hout in dit bosch gereserveerd was, sprak de controleur, de
wedono onderzoekend aanziende.
- Feitelijk is dit zoo, bevestigde het inlandsche Hoofd en zich tot den assistent
wendende, vroeg hij: ‘Wie heeft dit hout weggevoerd?
- Ik weet het niet, misschien weet de kapala van Toenggah het, en met luiden stem
riep de assistent ‘Kapala Toenggah, kom hier!
Kariomedjo, die den Chinees met zijne handlangers hun gang had laten gaan, maar
nimmer nagegaan had waar en hoeveel eigenlijk gestolen werd, had, daar hij op het
smalle boschpad achteraan liep, nog geen onraad bespeurd. Toen hij dus op het bevel
van het onderdistrikthoofd naar voren kwam en daar plotseling de overblijfselen van
gestolen balken voor zich zag, verschrok hij hevig, en de vraag: Wie heeft dit hout
gekapt? overviel hem zoo onverwacht, dat hij vergat een uitvlucht te bedenken en
met een dom: ‘Ik weet het niet, antwoordde.
- Dus dit hout is gestolen? vroeg de controleur streng.
- Het schijnt van ja, moest de wedono toestemmen, en daar hij zag, dat de
Hollandsche ambtenaar toornig werd, terwijl diens ergernis over de daareven ontdekte
slachtplaat zeker nog niet verdwenen was, vreesde hij een geducht standje te zullen
krijgen en meende zich daartegen
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bij voorbaat te moeten beveiligen door den assistent-wedono als bliksemafleider te
gebruiken.
- Hoe komt het dat hier hout gestulen kan worden? vroeg hij op strengen toon aan
het onderdistrikthoofd.
Misschien is het duur dessavolk gebruikt, poogde deze zich te verdedigen. ‘Er is
immers maar een enkele boom weg en het ziet er wel naar uit, alsof het reeds lang
geleden is.
Het laatste argument miste zijn doel niet.
- Ja het is al lang geleden, gaf de wedono toe, wat hij moest toestemmen, dat eene
voldoende verontschuldiging bood. Zulk eene oude zaak mocht niet erg kwalijk
worden genomen. Met verloop van tijd verminderde ook de strafbaarheid was eenmaal
het inlandsche begrip.
- Ongeveer hoe oud is het? vroeg de controleur, die de zaak niet onopgemerkt had
willen laten, maar zelf ook vond, dat men het stelen van een enkelen boom den
Hoofden niet te zeer mocht aanrekenen.
- Het schijnt al een maand, loog de wedono met strak gezicht, vast verzekerd dat
het hoogstens veertien dagen was. ‘Is het niet? vroeg hij nog, waarop de
assistent-wedono het toestemde.
- Maar assistent Tjandoeredjo, zorg dat het niet meer gebeurt, waarschuwde de
controleur.
- Neen stellig niet, verzekerde deze, blijde dat de zaak daarmede afgeloopen was.
Die loerah van Toenggah zou hij wel krijgen, die had het noodige verdiend.
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Men ging nu verder, steeds het slingerend pad volgende, dat door het dichte woud
voerde. Weder een hoek omslaande, stonden zij echter eensklaps voor een open plek,
waar de zonnestralen vrij spel hadden.
- Wat! hoorde men den controleur verwonderd uitroepen en met toornige stem
vervolgen: ‘Wedono, wat is dat? Is dit soms ook maar één boom?
Troeno, die wist dat men langs deze plaats zou komen, moest erkennen, dat de
controleur wel reden had kwaad te zijn. De geheele plek bood een toonbeeld van
ruwe verwoesting aan. Een tiental groote boomen waren omgekapt en terwijl het
takgestel over en door elkander gevallen was, staken enkele reusachtige takken, vol
bruin verdroogde bladeren, hoog boven alles uit. Van de stammen waren de rechte
stukken uitgekapt en zeker bevreesd daar te zagen, hadden de dieven zich tevreden
gesteld het te splijten en te bekappen, waarbij veel hout verloren moest gaan en de
grond dan ook met een dikke laag schilfers bedekt was.
De wedono wist geen antwoord te geven, hij was zelf te veel geschrokken. Ook
hem ergerde deze verregaande brutaliteit en op dreigenden toon vroeg hij:
- Assistent Tjandoeredjo, wordt dit bosch niet nagegaan? Zijn het hier allemaal
bandieten? Zooveel hout wordt niet gestolen, zonder dat jij daar iets van weet.
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- Ik heb schuld, stamelde Mas Wonodjojo. ‘Zeker, ik wist er niets van, maar de kapala
Toenggah, die hier vlak bij woont, heeft mij niets gemeld. Mijne woning is ver af.
- Stellig de kapala van Toenggah heeft erg veel schuld, maar het is niet mogelijk
dat zooveel hout gestolen wordt, en dat jij daar niets van weet.
De controleur had zwijgend toegehoord. Hij vond het minstens getuigen van weinig
waakzaamheid, dat de assitent-wedono niets bemerkte, wanneer zooveel hout werd
gestolen, maar dat de loerah ook niets wist, dat was eene onmogelijkheid. Hij had
zelf te lang tusschen dessa's gewoond om niet te weten hoe een dorpshoofd door
zijne dessalieden steeds alles verneemt en er in zijn gebied niets van eenig belang
kan voorvallen of het komt hem ter oore, hetzij als directe mededeeling, hetzij indirect
door een buurpraatje van zijne vrouw.
- Waar is de loerah van Toenggah? vroeg hij barsch.
Kariomedjo naderde bevend. Daareven bij de geheime slachtplaats had hij in de
benauwdheid gezeten, maar thans begreep hij dat het mis was als hij zich er niet op
de een of andere wijze wist uit te redden.
- Dat is jouw bosch, is het niet? vroeg hem de ambtenaar met moeilijk onderdrukte
woede.
- Duizendmaal erken ik schuld, maar dit bosch behoort niet aan mij, bracht
Kariomedjo er zwakjes uit.
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- Smeerlap! riep de wedono opgewonden. ‘Hoe onbeschaamd. Behoort dit bosch niet
tot Toenggah? en daar de loerah niet dadelijk antwoordde, vervolgde het Hoofd tot
den oudste der kapala's.
- Dit bosch, behoort dat bij Toenggah of niet?
- Jawel, het behoort tot Toenggah, erkende deze.
Bedaard, met volkomen zelfbeheersching, sprak de controleur:
- Wedono, deze loerah van Toenggah weet van de zaak. Neem hem straks mede.
Deze aangelegenheid moet onderzocht worden.
- Jawel, antwoordde de wedono, even buigend, en zich tot Mas Wonodjojo
wendende, beval bij:
- Deze loerah moet medegenomen naar Tjandoeredjo. Laat die man van Toenggah
ook medegaan.
- Jawel, antwoordde onderdanig het onderdistrikthoofd, dat daarop aan een paar
kapala's de uitvoering opdroeg.
Snel ging men nu voort, want het middaguur was reeds lang voorbij. Daarom werd
ook niet stil gehouden, toen nog een paar plaatsen van houtdiefstal voorbij gegaan
werden, doch vergenoegde de controleur zich er den wedono op te wijzen. Eindelijk
bereikte men de dessa, waar de paarden bestegen werden.
Op bevel van den wedono bleef een der kapala's in Toenggah achter om nadere
inlichtingen in te winnen. Troeno kreeg last onmiddellijk naar
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Tjandoeredjo op weg te gaan en te maken, dat hij daar zoo spoedig mogelijk was.
Zonder zich tijd te gunnen om iets te eten, toog Troeno op weg. Hij was nog niet
veel gevorderd, toen hij paardengetrappel hoorde en nog juist tijd had om snel terzijde
van den weg neer te hurken, terwijl de controleur met gevolg in flinken draf
voorbijreed, een dichte stofwolk achter zich latende.
Het was op 't heetst van den dag en flauw van den honger kostte het Troeno moeite
snel vooruit te komen, maar vrees voor eene bestraffing dreef hem voort. Zoo bereikte
hij uitgeput en warm de assistennan, waar hij de loerah vond neergehurkt voor de
voorgalerij. Stil zette hij zich naast het dorpshoofd, niets anders verwachtend dan
dat de loerah hem geducht onder handen zou nemen over het aanwijzen van dien
noodlottigen weg, waardoor de controleur de houtroef ontdekt had. Kariomedjo
scheen dit echter niet te weten, zeker, doordat hij achteraan liep en vertelde hem
vertrouwelijk, dat de kapala's naar huis gegaan waren en dat de controleur met de
beide inlandsche Hoofden aan tafel zat.
Daar naderde de schrijver, nieuwsgierig vroeg deze:
- Mas loerah, wat is er?
- Hoe moet het gaan als er een controleur is, zooals deze, die in het bosch dringt
en daar ronddoolt? Ik weet het niet. Onder al de controleurs is geen enkele zoo
geweest, sprak Kariomedjo
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wanhopig over zulk een noodlottigen samenloop.
- Ja zoo is het, stemde de schrijver toe en geheimzinnig fluisterde hij: ‘Volgens
zeggen heeft deze controleur veel ilmoe's.
Eene lichte huivering overviel Kariomedjo en zacht antwoordde hij: ‘Het schijnt
zoo.
- Wat is er gevonden in uw bosch?
- Van alles, maar dat ik hier moet blijven, dat komt omdat er houtdiefstal ontdekt
is.
O, is het dat. Er ging de schrijver een licht op. Dan had de pandhuispachter daar
zijn hout misschien vandaan. Dat viel gemakkelijk te bepalen trouwens, men zeide,
dat de balken, door Tan Tiauw opgekocht, voornamelijk van tjepokko hout waren.
- Welk hout was het? vroeg hij.
- Meestal tjepokkohout.
Dat klopte. Dus had de Chinees zijn hout uit Toenggah betrokken, zoo! zoo! Welnu
als de controleur dat gesnapt had, dan zat Kariomedjo er leelijk tusschen, want het
moest een vrij groote hoeveelheid zijn, die de pandhuispachter had verzameld.
Intusschen hoorde de djoeroetoelis onraad en trok zich haastig achter zijn lang tafeltje
terzijde in de voorgalerij terug.
De controleur, gevolgd door de beide Hoofden, trad de voorgalerij binnen, waar
de Hollander zich op een stoel naast de tafel plaatste en ook de wedono zich op
eenigen afstand op een stoel zette, terwijl de assistent-wedono nederhurkte op een
mat.
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De Hollandsche ambtenaar gaf er heden zijn middagdutje maar aan. De ontdekkingen
van hedenochtend waren van te ernstigen aard en onmiddellijk wilde hij de noodige
maatregelen nemen. Aan tafel was niet gesproken en had hij de zaak overlegd.
- Wedono, laat die man van Toenggah hier komen.
- Jij, man van Toenggah! riep de wedono Troeno wenkende.
Eerbiedig gebogen naderde Troeno, hurkte voor den wedono neder en keek het
inlandsch Hoofd vragend aan. Hij wist wel dat anderen sembah op sembah maakten
en niet durfden opkijken, maar hij achtte zulks alleen goed voor lieden, wier geweten
niet geheel zuiver was. Wel gevoelde hij zich minder op zijn gemak in
tegenwoordigheid van zulke hooge personen, maar het waren immers maar menschen,
en voor dezen controleur was hij niet bevreesd, die was bedaard en begreep iemand;
een groot verschil met zijn voorganger.
- Jij woont immers in Toenggah, vroeg de ambtenaar hem in goed Javaansch.
- Jawel mijnheer.
- Jij kapte bamboe in het bosch. Ga je dikwijls het bosch in?
- Jawel mijnheer. Ik ben iemand, die niets bezit en moet alle dagen werken.
- Wist jij van die slachtplaats?
- Neen mijnheer.
- Maar als daar zooveel vee geslacht werd,
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dan moeten de sporen van het vee zichtbaar zijn geweest op de boschpaden.
- Ik weet het niet, mompelde Troeno.
- Jij bent alle dagen in het bosch en zou dan nooit sporen gezien hebben? viel de
wedono bestraffend uit, waarop Troeno, die bang was op onaangename wijze in de
zaak betrokken te worden, het verstandiger vond maar toe te geven:
- Ja, af en toe heb ik het opgemerkt, maar ik wist niet, dat het gestolen vee was.
- Erg vreemd, vond de wedono. ‘Waar gebeurt het nu, dat vee, hetwelk niet gestolen
is, langs boschpaadjes gebracht wordt?
Troeno mompelde zacht iets, dat voor eene toestemming kon doorgaan. Hij
verlangde naar het einde van het verhoor, het vorderde zooveel inspanning om steeds
de juiste woorden te vinden, want er was maar een kleinigheid noodig, die achterdocht
wekte, om hem tot den gezochten veedief te stempelen en dan hing hem iets boven
het hoofd.
- Wie is het gewoonlijk, die vee steelt? vroeg de wedono onverwacht, hem daarbij
strak aanziende. Maar Troeno was op zijne hoede en met het onnoozelste gezicht,
antwoordde bij:
- Wat mij betreft, ik weet dat niet.
De wedono zijn list mislukt ziende, volgde nu eene andere taktiek. ‘In jouw dessa
zijn veel bandieten, schijnt het.
Maar ook nu liep Troeno niet in de val.
- Zoover ik weet niet. Er is nooit iemand gestraft.

Boeka, Pàh Troeno

236
De wedono vond dit antwoord bepaald onaangenaam, als hij een Europeaan geweest
was, zou hij zich op de lippen gebeten hebben, nu maakte hij slechts bij zichzelf de
opmerking, dat die dessaman hem te glad was. Hij keek de controleur eens aan, maar
deze wist zich ook tegoed in bedwang te houden, dan dat men zou kunnen bemerken,
hoe bepaald typisch hij dit antwoord vond. ‘Er was immers niemand gestraft. De
wedono zou zichzelve van nalatigheid beschuldigen, als hij nu zijne bewering nog
staande hield. Doch al vond de controleur het antwoord van Troeno niet
onvermakelijk, zoo was het thans geen tijd voor grappenmaken en daarom kwam hij
het distrikthoofd te hulp en richtte zich tot Troeno:
- Als in jouw dessa geen bandieten wonen, hoe komt het dan dat daar zooveel vee
geslacht is? Het is onmogelijk, dut menschen van ver af daar vee zouden brengen
om te slachten. Het moeten lieden uit de buurt zijn. Als het geen menschen zijn van
Toenggah, dan van Kali Bidji, of van beide.
- Jawel, stemde Troeno onderdanig toe. Hij was versteld over zooveel doorzicht
bij een Hollander en dat nog wel een ambtenaar. Het was sterk.
- Assistent Tjandoeredjo, sprak de controleur streng, het is nu duidelijk, dat die
vele veediefstallen door lieden van hier bedreven worden. Het zijn jouw menschen,
die de geheele Afdeeling onveilig maken. Jou draag ik op een einde daaraan te maken.
Hoe, kan mij niet schelen, maar het zal ophouden; begrepen?
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- Jawel Kandjeng, zeide de assistent-wedono zeer onderdanig. Hij kende de nieuwe
controleur nu genoeg om te weten, dat er met hem niet te spotten viel.
- Wat dat hout betreft, wie heeft dat gekapt? vroeg de controleur aan Troeno.
- Ik weet het niet. Ik kwam niet op dat pad?
- Het kan niet, dat er zooveel hout gestolen wordt, zonder dat jij dat weet. Alle
menschen in de dessa moeten het weten. Is dat hout in de dessa gebruikt?
- Neen, voor zoover ik weet niet.
- Waar is het dan heengebracht?
Gaarne had Troeno op bedekte wijze Tan Tiauw verklapt, maar hij durfde toch
niet goed en bepaalde zich tot een: ‘Ik weet het niet.
- Als de assistent-wedono dat eens onderzocht, opperde de wedono, waarmede de
controleur instemde, die beval den loerah te roepen.
Doodelijk beangst naderde Kariomedjo, hurkte neder, maakte een sembah en keek
voor zich op den grond.
- Waarom heb je gezegd, dat de plaats waar het hout gestolen is, niet tot jouw
bosch behoorde? vroeg de controleur.
- Ik heb schuld. Ik vergiste mij.
- Hoe is het mogelijk dat vlak bij je huis zooveel hout gestolen wordt en jij niets
rapporteert.
Kariomedjo zat vreeselijk in de benauwdheid. Hij voorzag, dat als zijne verdediging
niet afdoende was, hem het ergste wachtte, misschien wel zijn
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ontslag. Zoo gedreven door angst zeide hij zacht:
- Volgens de djoeroetoelis wist mijnheer de assistent-wedono het.
Nauwelijks had hij deze woorden geuit of hij had gaarne alles gegeven om ze te
niet te doen. Blauw van woede, de oogen puilend uit de kassen, de stem akelig heesch
van ingehouden hartstocht, riep de assistent-wedono:
- Smeerlap! Wat lieg je daar? Jij bent geen Javaan.
De controleur zag dat het Hoofd buiten zichzelve was en vergaf hem daarom, dat
hij zoo alle vormen uit het oog verloor. Zonder zijn vrees voor den Hollander had
hij zeker het dorpshoofd kreupel geslagen. Het was echter dringend noodig
tusschenbeide te komen.
- Wedono, laat de assistent zwijgen. Roep de djoeroetoelis.
Als een stortbad werkten deze diep vernederende woorden op de woede van Mas
Wonodjojo en voortaan haatte hij den ambtenaar, die hem zoo onverbiddelijk terecht
gezet had, doch zijn haat was vermengd met vrees voor den man, die zoover in alles
boven hem stond.
Zoodra de djoeroetoelis neergehurkt was, sprak de controleur tot Kariomedjo:
- Wanneer heeft de djoeroetoelis zoo tegen je gesproken?
Wat moest de loerah doen? Aan de eene zijde een zoo goed als zeker ontslag,
indien hij zijne verontschuldiging van daareven herriep, aan de

Boeka, Pàh Troeno

239
andere zijde de felle haat van den assistent, zijn onmiddellijke chef, die zich stellig
gruwelijk zou wreken.
- Hoor je niet? viel de wedono toornig uit.
Kariomedjo begreep te moeten spreken, maar nadenken kon hij niet meer en half
wezenloos zeide hij:
- Het was op een rapportdag.
- Hoe was het gesprek? vroeg de controleur, waarop Kariomedjo vervolgde:
- De djoeroetoelis vroeg mij of ik wist, dat in het bosch zooveel hout gestolen
werd, waarop ik terugvroeg of er werkelijk zooveel hout werd gestolen? Toen zeide
de djoeroetoelis: ‘Mijnheer de assistent-wedono heeft dat gehoord.
- Djoeroetoelis is dat juist? vroeg de controleur.
Deze, die bij den aanvang van het verhoor even afwezig was geweest, wist daardoor
natuurlijk niet wat te antwoorden. Een Javaan toch bewaart het waarheid spreken
voor vertrouwelijke gesprekken, maar zal overigens altijd alleen dat zeggen, waarheid
of leugen, wat in de gegeven omstandigheden het beste uitkomt. Nu wist hij niet of
hij door eenvoudig te ontkennen, misschien niet eene verklaring, reeds door den
assistent afgelegd, zou tegenspreken en evenmin durfde hij dadelijk toe te stemmen.
Hij richtte dus een vragenden blik op Mas Wonodjo, maar deze gevoelde, dat de
controleur hem scherp waarnam, en durfde geen spier vertrekken.
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Langer het antwoord schuldig blijven, kon hij echter niet en langzaam sprak eindelijk
de schrijver: ‘Ik herinner het mij niet, en toen verheugd dezen uitweg gevonden te
hebben, herhaalde hij beslist ‘Ik ben het vergeten.
- Zulk praten verkies ik niet, bulderde de controleur hem toe, bemerkende dat hij
voor den gek gehouden werd. ‘Verklaar je ronduit of ik zal je leeren.
Bang door dezen uitval, maar nu te meer overtuigd van het gewicht van zijn
antwoord, wist de djoeroetoelis niet wat te zeggen.
De wedono vond, dat het zoo niet kon gaan. Dat Mas Wonodjojo iets van de zaak
wist, was vrij aannemelijk, en al had hij hem gaarne geholpen, nu de controleur zich
blijkbaar niets liet wijsmaken, was het beste om voorloopig ten minste maar toe te
geven en dezen niet nog toorniger te maken. Daarbij was hij door het gebeurde zoo
overtuigd geworden van de groote macht, waarover de Hollandsche ambtenaar
beschikte, dat hij niet alleen hoog tegen hem was gaan opzien, maar ook meende dat
het zeer in het voordeel van zijne promotie zou zijn om bij dezen controleur in gunst
te staan.
Hevig viel hij daarom tegen den djoeroetoelis uit en gebruikte zulke scherpe
uitdrukkingen, dat de man, overtuigd van de onmogelijkheid om ook tegen een eigen
Hoofd zijne voorgewende onwetendheid vol te houden ten laatste half fluisterend,
het door Kariomedjo aangevoerde voor juist verklaarde.
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- Assistent Tjandoeredjo! Hoe komt het, dat je wist dat het hout werd gestolen en
niets rapporteerde? vroeg de controleur scherp.
Mas Wonodjojo had begrepen, dat hij alles moest vermijden wat aanleiding kon
geven, dat de ambtenaar zich opnieuw opwond en dat alleen list hem zou baten.
Beleefd sprak hij:
- Het is waar kandjeng, ik had gehoord dat er hout gestolen was, maar ik wist niet
of dat bericht waarheid bevatte. Ook wist ik niet, waar het gestolen werd. Ik gaf den
djoeroetoelis bevel, opheldering te vragen aan den kapala van Toenggah, maar volgens
zijn zeggen wist de kapala van Toenggah van niets.
Te laat zag de controleur in dat hij een onherstelbare fout begaan had met den
assistent-wedono aan het woord te laten komen. Nu had deze daarvan gebruik gemaakt
om den schrijver in te lichten en was de kans, om hem zijn schuld te bewijzen, voor
goed verkeken. In de flauwe hoop nog iets te vernemen, vroeg hij den djoeroetoelis:
- Wanneer heb je den kapala van Toenggah dat gezegd?
- Het schijnt mij toe reeds lang geleden te zijn, antwoordde deze onmiddelijk. Nu
hij wist wat de assistent-wedono van hem verlangde, was zijne onzekerheid
verdwenen. Hij had wel nooit eene dergelijke opdracht gehad, maar dat hinderde
minder. Zijn Hoofd had gezegd dat het zoo was, dus hij had dit slechts te bevestigen.
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- Wat heeft de kapala van Toenggah geantwoord? vervolgde de controleur.
- Hij zeide mij eenigen tijd later, dat het niet in zijn bosch gebeurde, loog de
schrijver met een strak gezicht.
Nog één vraag restte de controleur, al meende hij dat de kans gering was, dat een
Javaan iets zou durven ontkennen wat door zijn Hoofd eerst als waarheid verkondigd
was.
- Is het waar, vroeg hij Kariomedjo, ‘dat je zoo tegen den djoeroetoelis gesproken
hebt?
Een oogenblik van spanning volgde, allen gevoelden hoeveel van het antwoord
voor den assistent-wedono afhing. Kariomedjo was evenwel te zeer onder den indruk
van het noodlot, dat hem scheen te vervolgen en daardoor onverschillig voor mogelijke
wraak van zijn chef, die hem zijne eerste beschuldiging toch nooit zou vergeven.
Alles ontkennen bleef zijn eenige redmiddel.
- Zeker, ik heb met den djoeroetoelis gesproken, maar zooals ik eerst heb
opgegeven. Nooit heb ik bevel gehad om onderzoek te doen.
- Maar al heb je geen onderzoek te doen, dan weet je het toch dat zooveel hout
gestolen werd, voegde hem de wedono toe, die zich ergerde dat een kapala zoo
voortdurend zijn assistent beschuldigde.
- Mijn werkzaamheden zijn zwaar. Ik heb geen tijd om in het bosch rond te loopen,
verdedigde zich de loerah.
De controleur vond, dat hij nu genoeg wist.
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Hij moest weg, wilde hij voor donker thuis zijn. Zijn wagen beval hij te laten
voorkomen en droeg den wedono op om den loerah van Toenggah naar Poerwodadi
mede te nemen en daar voorloopig aan te houden. Den assistent-wedono, die zijns
inziens bepaald schuld had, gaf hij order om in den kortst mogelijken tijd de daders
van den houtdiefstal op te pakken en liet hem duidelijk bemerken, dat indien aan die
opdracht niet voldaan werd, een voordracht tot ontslag te wachten stond.
Zoodra de controleur vertrokken was, nam de wedono op zijne beurt Mas
Wonodjojo geducht onder handen. Hij verweet hem door zijne onachtzaamheid
oorzaak te zijn dat hij, wedono, onaangenaamheden van den controleur te hooren
kreeg. Het was toch te erg dat daar in het bosch maandenlang gestolen vee geslacht
werd en die houtdiefstal was ook verregaand onbeschaamd.
De assistent-wedono stemde toe, dat het voorgevallene zeer onaangenaam was
voor den wedono en verklaarde dit zich ook sterk aan te trekken. Van alles was
evenwel die loerah van Toenggah de schuld, die was een deugniet.
- Ja zeker, moest de wedono erkennen, ‘die loerah heeft de meeste schuld. Ik denk,
dat de controleur hem zal ontslaan. Hoe wil je de daders van den houtdiefstal
opsporen?
- Als het geen lieden van hier zijn, zijn het stellig menschen uit Toenggah. Mannen
van veraf willen niet in het woud kappen.
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- Maar zeg nu eens ronduit, waar is dat hout heengebracht? vroeg de wedono op
vaderlijken toon.
De assistent-wedono vond dit een zeer onaangename vraag. Liegen of onwetendheid
voorwenden ging niet, want de wedono had bronnen genoeg om zelf achter de
waarheid te komen en zoo bleef hem niets andere over dan de zachtste vorm voor
zijne bekentenis te kiezen.
- Er loopt een gerucht dat Tan Tiauw het opkoopt.
- De pandhuispachter hier?
- Jawel.
De wedono vond het gevaarlijk op dit terrein verder te gaan. Een pandhuispachter
verdiende geld voor het Gouvernement en daarom was het raadzaam hem te ontzien,
zelfs was het beter het gerucht niet te onderzoeken, want het kon gevaarlijk worden
voor de promotie om een rapport in te dienen bij een Hollandsch ambtenaar, waarin
een dergelijk voor den schatkist onmisbaar personnage van heling en aanzetten tot
diefstal beschuldigd werd. Hij liep kans, dat men hem dit als een gemis aan takt zou
aanrekenen en als bewijs beschouwen van zijne onbekwaamheid. Snel gaf hij daarom
het onderhoud eene andere richting.
- Hoe zou het zijn, als die man van Toenggah voor spion gebruikt werd?
- Als hij zelf maar niet meegedaan heeft, opperde Mas Wonodjojo.
- Neen, neen, stellig niet. Die doet zooiets met. Zijn uiterlijk zegt dat duidelijk. Ik
denk
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dat hij wel zal willen; hij ziet er uit als iemand die schuift.
- Ja schuiven doet hij.
- Loerah Toenggah! riep de wedono, ‘help mijne paarden inspannen. Jij gaat mede
naar het distrikt.
Zoodra Kariomedjo weg was om het bevel op te volgen, wenkte de wedono Troeno.
- Hoe heet je? vroeg hij.
- Mijn naam is Troenokromo.
- Woon je reeds lang in dessa Toenggah?
- Jawel mijnheer, van klein af.
- Hoor eens, ik vraag jouw hulp om te weten te komen, wie dat hout gestolen heeft.
Wie het gekapt heeft, verbeterde de wedono.
- Ik erken schuld, doch ik ben slechts een domme man, dat kan ik niet te weten
komen.
- Laat dat maar. Ik reken op je, hoor! Je kunt sangoe vragen aan mijnheer den
assistent-wedono en als de daders veroordeeld worden, krijg je van mij eene
belooning.
Nu, zijne verdiensten waren den laatsten tijd niet hoog en als de assistent-wedono
hem geregeld geld gaf voor opium en rijst, dan kon hij het probeeren. Hadden lieden
van Toenggah het gedaan, dan zou hij in geen geval hen aanklagen, maar hij was
zeker dat de daders in Tjandoeredjo zaten en het was toch ook eene eer eene dergelijke
opdracht te krijgen van mijnheer den wedono en bekwaam geacht te worden om
onderzoek te doen. Hij stemde dus toe en daar de wagen
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voorreed, nam de wedono van het onderdistrikthoofd afscheid en stapte in, terwijl
Kariomedjo naast den koetsier moest plaats nemen.
Nadat de wedono was weggereden gaf Mas Wonodjojo aan Troeno een kwartje
en drukte hem op het hart om vooral zijn best te doen, het deed er niet toe waar het
hout gebleven was, voegde hij er als bedekte waarschuwing bij.
Troeno verliet het erf en kocht wat rijst, hij was flauw van den honger en na zich
te goed gedaan te hebben, begaf hij zich snel huiswaarts, want reeds neigde de zon
ten onder.
Onderweg overdacht hij, welk een merkwaardige dag het heden geweest was. Wie
had ooit kunnen denken, dat hij door den wedono zou verzocht worden om de
handlangers op te sporen van Tan Tiauw? Kon hij den Chinees zelf maar aanbrengen
dan had die zijn verdiende loon, doch zulks ging niet, daartoe was hem te duidelijk
gebleken dat de assistent-wedono met den mongool onder één hoedje speelde. En
zijn andere kwelgeest, de loerah, zat nog leelijker in de klem. Die zou wel ontslagen
worden. Wat al gebeurtenissen en dat alles op een enkelen dag! Zijn hoofd duizelde
ervan.
Het was reeds donker toen hij de dessa bereikte en daarom ging hij maar dadelijk
door naar den warong om opium te schuiven. Daar vond hij bijna de helft der
mannelijke inwoners verzameld. Druk werd het bezoek van den controleur besproken
en de vreemdste geruchten
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deden de ronde. De komst van Troeno was eene uitkomst en dadelijk werd hij met
vragen bestormd maar hij verklaarde moe te zijn en ging zijn tiké gebruiken. Zoodra
was hij echter niet uit zijne verdooving ontwaakt of Karsonawi, die het anders beneden
zich achtte in den warong te komen, maar thans door nieuwsgierigheid daarheen was
gedreven, vroeg hem waar de loerah was.
O, ja! dat was waar ook, viel Troeno in, hij moest op bevel van den
assistent-wedono aan den tjarik melden, dat de loerah vooreerst bij den wedono bleef.
Toevallig was ook de tjarik onder de aanwezigen, zoodat Troeno hem de boodschap
dadelijk kon overbrengen.
Om nu van de nieuwsgierige vragen af te komen, vertelde Troeno van den tocht
door het bosch en dat de loerah met den wagen van den wedono was weggereden.
Van het verhoor te Tjandoeredjo vond hij beter niets te zeggen en verzweeg ook
wijselijk, dat hij met de opsporing der houtdieven was belast.
Toen zijn verhaal geëindigd was, ontspon zich een levendig onderhoud, waarbij
ieder wat te berde bracht. Troeno luisterde aandachtig toe en bemerkte, dat men
algemeen lieden van Tjandoeredjo voor de daders hield, zelfs bleek Karsonawi een
daarvan bij name te kennen, doch liet zich daarover verder niet uit. Wat de veedieven
betrof daarbij werd wel geen naam genoemd, maar scheen ieder toch op de hoogte
van de medeplichtigheid van Pondjo en hadden de zijdelingsche
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zinspelingen daarop merkbaar aller instemming. Die zaak evenwel ging Troeno niet
aan en voor lieden uit zijn eigen dessa mocht hij een enkelen keer een bekende
waarschuwen, hen bij de politie aanbrengen, dat deed hij niet.
Troeno wendde vermoeidheid voor en ging naar huis. Zijne vrouw wilde dadelijk
alles weten, maar hij vond dat een geheim, geen geheim meer was, zoodra eene
vrouw het wist en daarom maakte hij zich met een praatje van haar at en ging slapen.
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Twaalfde hoofdstuk.
De eene dag na de andere verliep zonder dat het Troeno gelukte veel wijzer te worden,
alleen had hij vernomen, dat zijne vermoedens juist waren en de dieven te
Tjandoeredjo moesten wonen. Ook was hem gebleken, dat Tan Tiauw, die natuurlijk
van de ontdekking gehoord had, het hout van zijn erf had laten weghalen.
Na eene week bij den wedono te zijn gehouden, kwam Kariomedjo terug, doch
bleef als loerah geschorscht, terwijl de bevolking last kreeg zich op de verkiezing
van een nieuwen loerah voor te bereiden. Dat bracht heel wat beweging in de
gemoederen.
Allereerst werd Karsonawi gepolst, maar deze wilde niet; toen kwam men hij don
tjarik1), doch noch deze, noch een van de anderen leden van het dessabestuur durfden
zich plaatsen tegenover Kariomedjo, die al zijn invloed aanwendde om het stellen
van een candidaat te beletten. Hij

1) Dorpsschrijver.
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werd daarin niet alleen gesteund door zijne familieleden en trouwe vrienden, maar
ook Tan Tiauw, wiens belangen het bestendigen van den tegenwoordigen toestand
wenschelijk maakten, hielp hem krachtig wat veel waard was, want velen zaten hij
den Chinees in de schuld en waren daardoor gedwongen, zich naar diens voorschriften
te gedragen. Ook Pondjo werkte ijverig in het voordeel van den loerah, die hem
nimmer iets in den weg had gelegd en werd daarbij geholpen door allen, wier handel
en wandel hen bevreesd deden zijn voor het benoemen van een nieuw dessahoofd,
wiens optreden hun wel eens eene onaangename verrassing zou kunnen brengen.
De assistent-wedono was woedend, toen hij het lijdelijk verzet bemerkte. Wat
moest hij aanvangen? Reeds had de controleur hem eenige malen op krachtige wijze
herinnerd aan de opdracht, om de houtdieven te pakken en terwijl hij die nog steeds
niet op het spoor was, zou hij nu nog moeten rapporteeren, dat in Toenggah geen
opvolger voor het dorpshoofd te vinden was. Dat zou hem zonder twijfel zijn ontslag
kosten.
Onder den indruk dezer gedachten, verkeerde Mas Wonodjojo in geen prettige
stemming, toen Troeno op een ochtend bij hem kwam met de mededeeling, dat hij
vernomen had, dat een der houtdieven zekere Karto was, thans als tuinjongen bij
Tan Tiauw in dienst.
Dit bericht was weinig geschikt om den ambtenaar in betere stemming te brengen.
Had
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Troeno gemeend dat zijne tijding met vreugde zou ontvangen worden, dra bemerkte
hij zich deerlijk vergist te hebben. De assistent-wedono vond, dat dit nieuws eene
goede oplossing der vele moeilijkheden nog lastiger maakte. Hij kon toch niet den
tuinjongen van zijn vriend den pandhuispachter opvatten? Dat zou de Chinees hem
hoogstkwalijk nemen en het moest gezegd, Tan Tiauw had zich altijd een goed vriend
van hem betoond. Steeds was hij bereid geweest met kleine voorschotten te helpen
en had nimmer sterk op afbetaling der schulden aangedrongen. Nu zou het kunnen
gebeuren dat de tuinjongen uit nijd, dat men hem te pakken nam en zijn meester hem
niet uit den brand hielp, dezen als heler aanwees en dit zou niet alleen voor Tan
Tiauw een leelijk koopje zijn, maar ook zou niemand dan gelooven, dat de
assistent-wedono geheel onbekend was met dien houtdiefstal op zoo groote schaal
in zijne onmiddellijke nabijheid gepleegd. Mas Wonodjojo was evenwel billijk
genoeg te erkennen, dat Troeno werkelijk zijn best had gedaan en welwillend zei hij:
- Hoor eens, spreek met niemand over die zaak. Ik zal onderzoek doen. Zwijgen
hoor!
- Jawel, mijnheer.
- Hoe komt het dat in Toenggah niemand loerah wil worden? informeerde het
Hoofd verder.
- Ik weet het niet.
- Diegene, die Karsonawi heet, is die niet geschikt?
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- Vermoedelijk wel. Het is een goed mensch en welgesteld.
- Waarom wil hij dan niet?
Doordat Troeno thans verscheidene malen met den assistent-wedono had gesproken,
gevoelde hij in diens tegenwoordigheid niet meer de vroegere beschroomdheid en
meermalen had hun gesprek zelfs een eenigszins vertrouwelijk karakter aangenomen.
Dit bracht hem ertoe het Hoofd eenige inlichtingen te geven.
Zacht, bijna fluisterend, om aan te duiden, dat de mededeeling in vertrouwen
gedaan werd, sprak Troeno:
- Eigenlijk wil de man geen loerah worden om al de soesah en daarbij gaat het
gerucht, dat de vorige loerah niet toestaat dat iemand candidaat wordt.
Hoewel Mas Wonodjojo dit laatste reeds vermoed had, wekte deze mededeeling,
die zijne veronderstelling tot zekerheid deed worden, in hevige mate zijn toorn op.
Die gemeene kerel, die hem zoo beleedigd had in tegenwoordigheid van den
controleur en die hij tot dusverre met rust gelaten had, alleen omdat hij de handen
nog te vol had, doch met het vaste voornemen hem duchtig te laten boeten, die man
dreef nu de brutaliteit zoover, om, alsof niets was voorgevallen, als loerah te willen
aanblijven. Dat zou nooit gebeuren.
- Hoor eens! Ga jij straks naar de woning van Karsonawi en haal den man over.
Je kunt zeggen dat ik, de assistent-wedono je zend. Zeg
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hem, dat als hij loerah wordt, ik hem zal steunen. Ja? Die bandiet, die loerah geweest
is, die Kariomedjo heet, zal geen loerah meer zijn. Ik wil het niet en mijnheer de
controleur en mijnheer de wedono willen het ook niet. Zeg dat.
- Jawel mijnheer. Ik zal het probeeren.
- En wat betreft dat onderzoek doen naar de houtdieven, laat die zaak voorloopig
maar rusten. Ik zal dat wel in orde brengen. Je belooning krijg je later, maar je moogt
niets zeggen.
- Stellig niet. Ik vraag verlof, zei Troeno en stond op.
Hij liep naar de passar en gebruikte zijn middagmaal, waarna bij naar Toenggah
terug ging en zijn schreden regelrecht naar de woning van Karsonawi richtte om aan
de ontvangen opdracht te voldoen. Maar alle moeite was te vergeefsch, Karsonawi
wilde in geen geval. Nu had hij een betrekkelijk onbezorgd leven, kon doen en laten
wat hij wilde en behoefde, dank zij den steun van zijne drie zoons en hunne bekenden
noch den loerah, noch bandieten als Pondjo naar de oogen zien.
Werd bij loerah, dan was het gedaan met zijne rust. Als een kwajongen zou hij
dan hier, dan daar ontboden worden; tot bliksemafleider moeten dienen van het
slechte humeur van Hollandsche en Inlandsche ambtenaren en als een koelie achter
hunne wagens hollen. Verder dienst doen als stootkussen tusschen Bestuur en
bevolking, van de eerste zijde overstelpt met printahs en
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opdrachten, waartegen de laatste een lijdelijk, maar onafgebroken verzet ontwikkelde;
daarentegen weder door de bevolking lastig gevallen met klachten, waarmede het
Bestuur uit gemakzucht of onwil niets te maken wilde hebben. Daardoor in de oogen
der bevolking de handlanger van Hoofden en Bestuur met hunne printahs en volgens
deze de oorzaak van nalatigheid en rooflust der bevolking en daarvoor aansprakelijk
gesteld.
Als loerah zou het uit zijn met zijne onafhankelijkheid van Pondjo en consorten
en zou hij genoodzaakt zijn partij te kiezen, hetzij vóór, hetzij tegen hen en daar het
laatste eenvoudig roekeloos ware en hem aan de wraakzucht van hen en hunne
trawanten zou overleveren en schade en ongeluk bezorgen, zoo zou hij tot het eerste
moeten overgaan, dus in zekeren zin de beschermer van roovers en bandieten worden,
wat hem niet alleen tegen de borst stuitte, maar ook tot gevolg zou hebben, dat hij
door de Hoofden voor nalatig zou worden uitgemaakt.
Neen, zoolang het loerahambt zich niet uitsluitend bepaalde tot besturen van de
dessa en eene behoorlijke politie ter beschikking stond tot bedwingen van roovers
en bandieten, bedankte hij voor dit hondenbaantje.
Zoo kon Troeno onverrichterzake heengaan. Bij zijne woning gekomen, zag hij
Sainum op het erf zitten. Zij bezocht wel meer hare ouders, doch hij vond het vreemd
dat zij zoo laat op den middag nog daar was, want nu zou zij niet
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voor donker tehuis kunnen zijn en zou hij haar moeten brengen.
Intusschen liep hij het erf op en toen hij haar groet beantwoordde, viel hem op,
dat zij er erg zwaarmoedig uitzag en ook zijn vrouw keek zoo treurig, dat hij onraad
begon te vermoeden.
- Moet Sainum niet naar huis, het is al laat? vroeg hij zijne vrouw.
- Neen, ze slaapt hedennacht hier, antwoordde Bohsainum met eene zucht en
Troeno, die een echtelijke twist der jongelieden veronderstelde, meenend dat dit wel
weder terecht zou komen, vroeg niet verder, maar ging naar den warong om te
schuiven en nadat hij daarmede gereed was, keerde hij naar huis terug.
Onderwijl was de duisternis gevallen en waren in de woningen de lampjes
aangestoken. Troeno had geen geld om olie te bekostigen, waarom Bohsainum
dagelijks hout zocht in bosch en wildernis waarvan dan een klein vuur werd
aangelegen, dat de holle ruimte slechts spaarzaam verlichtte en daarenboven vulde
met een dikken rook, die de ademhaling belemmerde en de oogen pijnlijk deed steken.
Binnentredende zag Troeno in het schemerdonker Sanium op de rustbank liggen,
terwijl zijne vrouw bij het vuur zat. Zwijgend nam hij wat rijst uit het mandje op een
stuk blad en een brok hout bij het vuur schuivende, zette hij zich daarop. In de
linkerhand het blad met rijst gevat, bracht hij de spijs met duim, wijs- en

Boeka, Pàh Troeno

256
middelvinger der rechterhand naar den mond en terwijl hij zoo langzaam zijnen
honger stilde keek hij onderzoekend naar zijne vrouw.
Bohsainum had bij zijne komst slechts even opgekeken en staarde nu weder
zwijgend in den gloed.
Met zijn maal gereed, wierp Troeno het leege blad in een hoek en vroeg zacht:
- Hoe komt het dat Sainum hier is? Waar is haar man?
Zacht klagend klonk het van de lippen der vrouw.
- Allah! Allah! wat Troeno niet veel wijzer maakte en ongerust vroeg hij dringend:
‘Wat is er dan toch?
- Haar man is weggeloopen.
- Weggeloopen? Waarom? Hij is pas ruim een half jaar getrouwd.
- Weggeloopen met een dansmeid. Zoo'n schurk, zijne vrouw zwanger en
wegloopen. Het is te erg, weeklaagde de moeder.
Troeno tuurde zwijgend in het vuur en rakelde het gedachteloos wat op. Had hij
daarvoor zooveel zorg besteed om haar behoorlijk uit te huwelijken, moesten dan
alle rampen hen treffen? Zijne oudste lieveling geschonden door een Chinees en als
bijzit van een Hollander voor hen verloren, zoodat ze haar niet eens vrijelijk durfden
bezoeken en thans zijn jongste door haar echtgenoot lafhartig verlaten. Had men
daarvoor kinderen? Moesten zijne vrouw en hij op hun ouden dag nog gebrek lijden,
zooals kinderlooze menschen,

Boeka, Pàh Troeno

257
of, erger misschien, ook moeten zorgen voor het onderhoud van hunne dochter en
haar kind? Wel zwaar trof hun het noodlot.
- Waarheen is hij gegaan? vroeg Troeno eindelijk.
- Ik weet het niet. Ze zegt, dat hij alles heeft meegenomen, zelfs hare oorhangers
en haarnaald. Misschien is hij naar de kotta.
- Morgenochtend moet ik naar Tjandoeredjo, daar zal ik eens vragen.
Nog lang bleven de beide ouders, in treurig gepeins verzonken, bij het langzaam
doovend vuur zitten, totdat zij opstonden en zich ter ruste begaven.
Den volgenden morgen, nadat hij geschoven en gegeten had, begaf Troeno zich
naar Tjandoeredjo. Aan de assistennan moest hij wachten, want het Hoofd was in
druk gesprek gewikkeld met Tan Tiauw. Eindelijk ging de Chinees heen, maar juist
toen Troeno verslag wilde doen van zijne zending, reed de controleur het erf op.
Nadat de ambtenaar plaats genomen en eenige woorden gewisseld had, wenkte
Mas Wonodjojo Troeno om naderbij te komen.
- Hoe is het, wil de man nu? vroeg het Hoofd.
- De man wil niet. Ik heb getracht hem over te halen, maar hij wil werkelijk niet,
antwoordde Troeno.
- Dat is toch te erg! riep de controleur uit. ‘Is er dan in de geheele dessa niemand,
die voor loerah geschikt is?
- Ja mijnheer, die man was geschikt, maar
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hij wil niet, lichtte het onderdistrikthoofd toe.
- Maar hoe moet dat dan?
- De loerah was goed, maar hij had werkekelijk veel schuld met dien houtdiefstal.
Tot nu toe is er nog geen klaarheid in die zaak. Wat dunkt mijnheer om den
geschorschten loerah de opsporing der dieven op te dragen en als hij slaagt hem
weder loerah te maken? opperde Mas Wonodjojo.
- Als niemand loerah wil zijn, ja, dan is dit maar het beste.
- Dus zal ik den loerah dit melden?
- Ja goed.
- Man van Toenggah, sprak de assistent-wedono tot Troeno, die het in het javaansch
gevoerde gesprek zeer goed verstaan had, ‘laat loerah Kariomedjo hier komen.
- Jawel, ik vraag verlof, en vlug zich oprichtend, verliet Troeno het erf.
Daar begreep hij nu niets van. De assistent-wedono, die zoo gebeten was op den
loerah en zooveel reden had om zich op den man te wreken, ging hem nu voorspreken
en voorstellen om hem als loerah te handhaven. Vreemd, zeer vreemd vond Troeno
dit. In ieder geval, haast zou hij niet maken met zijne boodschap, eerst wilde hij zien
iets te vernemen omtrent den man van Sainum en dan wenschte hij uit te vorschen
waarom de assistent-wedono zoo was omgeslagen. Natuurlijk had Tan Tiauw daar
deel aan, doch al mocht de assistent veel willen doen om den
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Chinees te vriend te houden, het was niet mogelijk, dat hij daartoe zou afzien van
zijne wraak, welk Hoofd zou dat doen?
Op de passar tegenover de assistennan kocht hij wat rijst bij eene koopvrouw, die
daar dagelijks zat, doch op zijne voorzichtig gestelde vragen wist de vrouw hem niets
anders te vertellen, dan dat Tan Tiauw den vorigen dag zeer lang bij den
assistent-wedono was geweest.
Hij stapte dus op en begaf zich naar zijn vriend de toekang passar. Dit was iemand,
die veel menschen sprak en daardoor van alles op de hoogte was; als iemand inlichting
zou kunnen geven dan kon hij dit. Daarbij kwam dat hij als kind in Toenggah gewoond
had en van gelijken leeftijd als Troeno altijd zeer vertrouwelijk met dezen gebleven
was.
Troeno vond hem aan zijne woning en werd vriendelijk ontvangen. De man bleek
al te weten, dat Sainum door haar man verlaten was. Reeds eenigen tijd was die met
eene dansmeid op goeden voet geweest en thans daarmede naar de kotta getrokken.
- Maar, troostte de man, ‘lang zou hij daar wel niet blijven en zeker spoedig
terugkomen. Die dansmeiden, zoolang er geld is hebben ze liefde en als het geld op
is gaan ze weg. En hoe gaat het in Toenggah? vroeg hij verder. ‘Hoe staat het met
de zaak van den loerah?
- Ik weet het niet, sprak Troeno voorzichtig. ‘Misschien wordt Mas Kariomedjo
niet ontslagen.
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- Zoo? Gisteren sprak ik iemand uit Toenggah, die zeide dat een nieuwe loerah
gekozen moest worden.
- Ja gisteren, maar u moet het niet zeggen, doch daareven was ik aan den
assistennan en hoorde ik dat de assistent vroeg aan mijnheer den controleur, hoe die
er over dacht om Kariomedjo loerah te laten blijven.
- Wat! mijnheer de assistent zelf? En men zegt dat de loerah zoo brutaal geweest
is?
- Ja, dat is juist het vreemde.
- Als dat het geval is, dan weet ik misschien wel, hoe de zaak zich heeft
toegedragen. U moet het niet zeggen, maar gisterenmiddag tegen donker heb ik Mas
Kariomedjo hiernaast gezien bij den pandhuispachter, nadat deze van den assistennan
kwam. Ik zat tegen de paggar en hoorde, hoe Tan Tiauw zeide dat de assistent-wedono
van geen vergeven wilde weten en dat, hoe de Chinees ook zijn best gedaan had, het
hem onmogelijk was geweest den haat te temperen, die de assistent koesterde tegen
het dessahoofd, dat zich zoo tegen hem vergrepen had. Daarop hoorde ik Tan Tiauw,
die zeker bang is voor het geld, dat hij bij de bevolking van Toenggah heeft uitstaan,
vreeselijk tegen den loerah uitvaren en hem voor dom en onnoozel uitmaken wegens
zijn gedrag bij het verhoor van den controleur. De Chinees begreep niet waarom de
loerah niet eenvoudig beweerd had van de zaak niets af te weten en dat volgehouden
had, dan zou men hem nimmer hebben
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ontslagen, daarvoor zou de Chinees dan wel gezorgd hebben.
Ten laatste bij het afscheid had de pachter den loerah op dreigende toon bevolen
zich, het kostte wat het wilde, de vergiffenis van het onderdistrikthoofd te verwerven,
dan zou hij wel maken dat Kariomedjo als loerah gehandhaafd bleef.
- Maar hoe kon de Chinees dat zeggen? Als mijnheer de assistent niet wilde, wat
dan? opperde Troeno.
- Ja dat is juist, maar u moet het niet vertellen, doch ik heb een bekende in de kotta
en die heeft mij verteld, dat Mas Wonodjojo van den tijd, dat hij nog magang was,
veel schuld had bij een Chinees in de kotta. Toen hij assistent-wedono werd, schijnt
het, dat die Chinees de geheele schuld heeft overgedaan aan Tan Tiauw. Nu zegt
men, dat indien Tan Tiauw zulks wil, hij kan maken dat de assistent-wedono ontslagen
wordt.
- Maar als dat het geval is, waarom was het dan noodig dat de loerah vergiffenis
moest hebben?
- Eigenlijk gezegd als mijnheer de assistent niet wil, wat dan? Al kan de Chinees
hem doen ontslaan, wie zal de schuld dan afbetalen? Als de assistent ontslagen is,
betaalt hij natuurlijk niet meer.
- Ja dat is zoo, moest Troeno erkennen. ‘Maar als mijnheer de assistent
gisterenavond nog zoo kwaad was op den loerah, hoe komt het dan, dat hij
hedenochtend weer anders sprak? Wat
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heeft de loerah gedaan? Toen ik gisteren aan den assistennan was, bleek mijnheer
nog woedend.
- Hoor eens, ik weet niet of u het wist, maar een nichtje van mij is helpster bij de
kokkie van den assistent. Zij heeft mij verteld, dat gisterenavond toen mijnheer de
assistent alleen in de voorgalerij zat, een jong meisje gekomen is met vruchten. Wat
die gezegd heeft, wist mijn nichtje niet, maar de kokkie was geroepen om de vruchten
in ontvangst te nemen, die een geschenk waren van den loerah van Toenggah. Het
meisje dat ze bracht was volgens zeggen het jongste dochtertje van den loerah.
- O, is het zoo! mompelde Troeno met een blik van verstandhouding. Is het meisje
vannacht daar gebleven?
- Het schijnt zoo, sprak de toekang passar geheimzinnig glimlachend. ‘Misschien
om de schuld van den vader goed te maken.
- Nu begrijp ik alles. Is het meisje daar nog?
- O, neen. Hedenochtend zeer vroeg heb ik haar uit de woning van den assistent
zien komen. Het scheen wel of ze weende.
- Waarom heeft mijnheer de assistent haar niet gehouden?
- Ja u heeft gelijk, maar mijnheer de assistent gaat trouwen. Men zegt met een
nichtje van den wedono kotta.
- Kijk! toen ik bij den wedono kotta moest wachten, was daar een nichtje. Mooi
was het meisje, zeer mooi.
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- Ja, dat meisje zal het zijn, want ze moet heel mooi zijn. Maar wat nu de zaak van
den loerah betreft, ik denk dat de loerah zijn dochtertje hier ergens in Tjandoeredjo
heeft opgewacht, want het was nog zeer vroeg hedenochtend, toen Mas Kariomedjo
reeds bij den pachter hiernaast kwam. Wat zij spraken, kon ik niet hooren, doch nadat
de loerah vertrokken was, is Tan Tiauw naar de assistennan gegaan en daar lang
gebleven.
- Ja, toen ik aan de assistennan kwam, was de Chinees daar nog.
- Wat zeiden ze? vroeg de toekang passar nieuwsgierig.
- Ik weet het niet. Ze spraken maleisch, dat versta ik niet goed. Maar het laat zich
wel denken.
- O, ja. Het meisje had vergiffenis voor haar vader en nu heeft de Chinees gepleit,
opdat zijn vriend Kariomedjo loerah zou blijven, meesmuilde de toekang passar.
- Ja, dat is duidelijk en mijnheer de assistent is van de soesah van dien houtdiefstal
af, als de loerah de dieven oppakt. Nu, ik ga naar huis, sprak Troeno en groetende
stond hij op en sloeg den weg naar Toenggah in.
Onder het loopen bleven zijne gedachten verwijlen bij het vernomen nieuws. Alles
liet zich thans zeer goed begrijpen, maar hoe zou de loerah het aanleggen om de
dieven te pakken? Hij zou toch den tuinjongen van Tan Tiauw niet kunnen aangeven?
Troeno was zeer benieuwd, hoe dit zou afloopen.
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In de dessa gekomen bracht hij den loerah de boodschap van den assistent-wedono
over en zonder verwijl zadelde Kariomedjo zijn paard en begaf zich op weg.
Troeno, die geen cent meer bezat, spoedde zich rechtstreeks naar de wildernis bij
het bosch om alang-alang te snijden, ten einde die nog heden te gelde te maken. Hij
wist een uitgestrekt veld, waar vroeger tabak verbouwd was en waarvan de
alang-alang, door de lange droogte geel geworden, zonder drogen verkoopbaar was.
Op Kali Bidji werd dit dekmateriaal opgekocht, daar het goedkooper was dan de
vroeger gebruikte kadjang en eenige koelieloodsen noodzakelijk voorziening
behoefden, voordat de regentijd inviel.
Het was reeds donker, toen Troeno met het ontvangen geld in de dessa terugkwam
en daarom ging hij dadelijk door naar de warong om te schuiven. Daar was het weder
buitengewoon druk. Het ontbieden van den loerah bij den assistent-wedono gaf tot
allerlei veronderstellingen aanleiding, die alle daarop neerkwamen, dat het nog wel
eens zou kunnen gebeuren, dat Kariomedjo als kapala aanbleef. Over het algemeen
vond men dit de meest gewenschte oplossing, doch een zekere Wariokromo, die de
oppositie tegen den loerah had geleid, was daar minder over gesticht en voorzag, dat
het dessahoofd zich op hem zou wreken, zoodra zich de gelegenheid daartoe voordeed.
Toevallig zou hij dien nacht de wacht hebben bij den loerah, wat hem onder
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deze omstandigheden minder aangenaam was, zoodat, hoewel hij het geld noode kon
missen, hij Troeno vroeg om voor twee dubbeltjes deze wacht van hem over te nemen.
Troeno nam het aan en haastte zich naar huis om te eten, ten einde tijdig op zijn
post te zijn. Wel had Kariomedjo, daar hij geschorst was, feitelijk geen recht op
wachtdiensten, maar hij stoorde zich weinig aan die schorsing en deed in alles geheel
alsof hij nog in volle functie was.
Tehuis vond Troeno Bohsainum op de rustbank liggen. Zij was den laatsten tijd
veelvuldig ziek en verzwakte meer en meer. De kleine hoeveelheid tiké, waarmede
ze zich vergenoegen moest, was onvoldoende voor haar aan opium verslaafd lichaam
en steeds moest ze met minder toe, tengevolge harer sterk verminderende krachten,
welke niet toelieten dat zij veel arbeid verrichtte.
Het deed Troeno pijnlijk aan haar zoo te zien wegkwijnen, doch hij was buiten
machte haar te helpen, slechts met moeite voorzag hij in hun onderhoud en in zijn
eigen behoefte aan opium. Dit laatste met haar deelen kon hij niet, want dan zou hij
immers de krachten missen, zoo noodig voor zijn werk en zou het nog erger met hen
gesteld zijn.
Sainum gaf hem zijn eten en bediende hem. Zij zag er erg treurig uit en Troeno
vond het noodig haar wat moed in te spreken. Haar man zou niet lang wegblijven en
wel weder spoedig berouwvol terugkomen, zeide hij. Maar tot zijne verbazing riep
het meisje hartstochtelijk:
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- Berouwvol of niet, ik wil hem niet meer! Laat hij naar zijn dansmeid teruggaan, en
daarbij wond zij zich zoo op, dat Troeno bang werd, dat dit haar slecht zou bekomen,
met het oog op haar gevorderden toestand.
Hij zeide niets meer, nam zijn arit en ging naar het huis van den loerah. In het
voorhuis brandde de lamp en hij zag Kariomedjo op de mat zitten praten met Pondjo.
Op het erf was het duister, want de maan was nog niet op en ongezien naderde Troeno
de woning en zette zich daarvoor, ter zijde van den ingang, neder. Hij hoorde de
beide mannen druk praten en toen hij scherper luisterde, hoorde hij Kariomedjo
zeggen:
- Als ik geen man oppak, die kan doorgaan voor den houtdief, dan word ik
ontslagen.
- Dat kan niet, er is niemand, die loerah wil worden, meende Pondjo.
- Ja dat is zoo, maar mijnheer de controleur heeft gezegd, dat als de
assistent-wedono de dieven niet vond, hij ontslagen zou worden. Dus op die manier
krijg ik ontslag en de assistent ook. Is er dan een nieuwe assistent, misschien dat die
wel iemand krijgt voor loerah.
- Jawel, dat zou kunnen, moest Pondjo erkennen.
- Hoe is het nu, weet u, wie het hout gekapt heeft?
- Is u van den assistennan komende, nog bij den pandhuispachter geweest? vroeg
Pondjo, het antwoord schuldig blijvende.
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- Jawel, maar de Chinees was er niet.
- Nu het is waar, ik weet zoo ongeveer wel, wie het hout gekapt heeft, maar het
gaat niet om ze te pakken, dan blijkt nog dat de pandhuispachter het hout opkocht.
- Waarom?
- Kijk, een dergenen, die het hout kapte is nu in dienst bij Tan Tiauw als tuinjongen,
hij heet Karto. Als die man gevat wordt, dan zal hij kwaad zijn en vertellen dat de
Chinees hem uitzond en dan zal Tan Tiauw last krijgen. Wat moet de controleur
ervan denken als de bediende van den Chinees de dief is?
De loerah antwoordde niet en glurend door de gedek zag Troeno hem peinzend
voor zich kijken.
- Maar kan niemand anders opgepakt worden? opperde Pondjo. Wat dunkt u van
Wariokromo?
- Heeft Wariokromo meegedaan, vroeg de loerah, aangenaam verrast, blijde zich
te kunnen wreken op zijn tegenstander.
- Meegedaan heeft hij niet, maar dat hindert immers niet?
- Wie zal dan getuigen, vroeg Kariomedjo, die het voorstel niet zoo geheel
verwerpelijk vond.
- Wat getuigen betreft, daar zal ik voor zorgen, stelde Pondjo hem gerust. ‘Dus
Wariokromo wordt de eene dief?
- Ja dat is goed. Zoekt u maar eerst getuigen. Maar ik denk dat de assistent geen
genoegen neemt met één man. Er is zooveel hout weg
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dat hij wel minstens twee menschen zal verlangen om te laten straffen.
- Ja, dat kan wel, antwoordde Pondjo nadenkend en vervolgde na eenigen tijd:
- Hoor eens, ik vind dat de Chinees ook wel wat mocht doen. U moet hem maar
zeggen, dat u één man heeft en u nu van hem hulp verlangt om een tweede te zoeken.
- Dat kan niet. De Chinees heeft mij werkelijk al veel geholpen. Maar wie is de
andere man, die meegedaan heeft?
- Die kan niet opgepakt worden Mas. Het is een welgesteld man, hij is een goede
bekende van mij, daarbij wat heeft de man voor schuld? De Chinees heeft hen
uitgestuurd en gezegd, dat hij permissie had van u. Gewoon bij dag hebben ze gekapt,
het hout op een glinding geladen en langs den grooten weg naar het pandhuis gebracht,
juist als lieden, die werkten. De betaling was laag en het werk zwaar. Maar wat dunkt
u, als u rapporteert aan den Chinees, dat u gebleken is, dat zijn tuinjongen meegedaan
heeft en hem vraagt of die opgepakt kan worden.
- Maar dat laat hij niet toe.
- Ja, dat is juist, doch als u zegt, dat u reeds één man heeft, en geen tweede kunt
vinden, dan kunt u wel zoo praten, dat nu zijn tuinjongen Karto niet opgepakt wordt,
de Chinees zelf een ander moet zoeken. Daarbij valt hem zulks gemakkelijk genoeg;
hij heeft helpers in overvloed voor dergelijke zaakjes.
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- Nu, ik kan het probeeren, meende Kariomedjo, ‘dus morgenavond hoor ik, wie
getuigen worden tegen Wariokromo.
Het gesprek liep blijkbaar op een eind en bang verdacht te worden alles te hebben
afgeluisterd, stond Troeno haastig op, verwijderde zich onhoorbaar van de woning
en toen zich in de, van uit de woning vallende lichtstraal begevende, naderde hij
schuifelend met de voeten het huis, alsof hij juist aankwam.
Het was hoog tijd, want reeds had Pondjo afscheid genomen en verliet de woning.
Zonder eenige achterdocht vroeg hij:
- Hé, Pah Troeno, u hier?
- Ik ga waken, verklaarde Troeno.
- Slaap maar niet, schertste Pondjo en verdween in de duisternis.
Bij de kentongan zette Troeno zich neder. Welk laaghartig complot had hij daareven
vernomen? Die arme Wariokromo! Die zou stellig veroordeeld worden en daar de
controleur zoo kwaad was over dien diefstal, zou wel veel straf gegeven worden.
Wat moest er in dien tijd worden van zijne vrouw en beide kinderen? Want evenmin
als de andere bewoners bezat Wariokromo geldswaardige zaken, slechts de loerah
met Pondjo en Karsonawi maakten daarop eene uitzondering. Waren zijne kinderen
maar jongens, dan konden ze vee weiden en zoodoende hun eigen kost verdienen,
maar hoe moesten deze jonge meisjes daarin voorzien? Als de loerah zoo begon op
te
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treden, dan beloofde dat wat voor de toekomst. Hoe ergerlijk, dat hij machteloos was
om den belaagden man te helpen. Slechts zou hij hem morgen kunnen waarschuwen,
maar veel zou dat niet geven en zeer voorzichtig moest hij daarbij te werk gaan, want
als de loerah het vernam, dan zou die zich zeker wreken en wat zou dien onverlaat
beletten ook hem als dader van eene of andere misdaad aan te wijzen? Het begon
gevaarlijk te worden in Toenggah, de rustige dagen van weleer waren voorbij sedert
de Chinees zich in de dessazaken mengde. Zoo peinsde Troeno tot hij zag dat in de
woning ieder ter ruste was, toen strekte hij zich uit op de kleine rustbank en sliep
door tot den morgen even kalm als op zijne slaapplaats tehuis.
Dien ochtend werkte hij hard, want nu Sainum bij hem was, moest hij ook voor
haar onderhoud zorgen. Tegen den middag liep hij even bij Wariokromo aan, maar
de man was niet tehuis en aan de vrouw iets te zeggen vond Troeno te gewaagd.
Nadat hij 's middags op Kali Bidji de betaling voor zijn alang-alang had ontvangen
en in de dessa was teruggekeerd, begaf hij zich naar den warong om te schuiven.
Men had het daar weder druk over het mogelijke aanblijven van Kariomedjo. Een
der sprekers wist te vertellen dat de loerah dien dag naar Tjandoeredjo was geweest
en met een vrij groot bedrag aan zilvergeld, zeker weder van den Chinees geleend,
was teruggekeerd. Velen meenden dat dit dienen moest om
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zich te verzekeren van de medewerking van enkele dessagenooten, opdat geen ander
zich candidaat zou stellen.
Troeno hoorde zwijgend toe, terwijl hij met de vingers de tiké tot kleine balletjes
vormde; hij wist beter, dat geld moest dienen tot betaling van de lieden, die door
hunne leugens Wariokromo zouden moeten bezwaren en als den dief aanwijzen. Het
snoode plan was rijp en alleen een toeval zou Wariokromo kunnen redden. Hij zou
hem maar niet waarschuwen, het was te gevaarlijk en hielp toch niets.
Toen Troeno den volgenden middag tehuis kwam om te eten, vertelde Sainum
hem, dat er een boodschap was geweest van Pondjo of hij daar dien avond wilde
aankomen. Troeno vermoedde dat dit in verband zou staan met het door hem
afgeluisterde gesprek en 's avonds, nadat hij geschoven en gegeten had, begaf hij
zich naar de woning van Pondjo, die aan het andere einde van de dessa lag.
Bij zijne nadering trof hem opnieuw het welgestelde aanzien dat alles had. De
vele, groote vruchtboomen in onderscheidene soorten, vulden bijna geheel het
uitgestrekte voorerf; dan de fraaie woning met het ruime voorhuis en terzijde daarvan
op eenigen afstand de kandang1), waarin bij het schemerdonker der opkomende maan
de gestalten van het vee zich als reusachtige donkere

1) Veekraal.
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schaduwen afteekenden. Het geheel behoefde waarlijk niet voor het eigendom van
den loerah onder te doen en ging de laatste gebukt onder de schuld aan den Chinees,
van Pondjo was bekend, dat hij nimmer geld had opgenomen. Het ergerde Troeno
dat roof en diefstal eene dergelijke rustige welvaart konden schenken en onwillekeurig
vroeg hij zich af hoevelen daartoe reeds in het ongeluk gestort en tot armoede gebracht
waren.
In het voorhuis ontving Pondjo hem allervriendelijkst. De ruimte werd helder
verlicht door eene groote hanglamp, gewoonlijk een ongekende weelde in de dessa
en op de ruime rustbank tegen een zijwand aangebracht, lag een fraai gevlochte mat,
waarop een glas met strootjes en een doosje lucifers prijkten. Daar zetten beiden zich
neder en nadat een strootje was opgestoken, informeerde Pondjo belangstellend naar
de gezondheid van Bohsainum en naar het wedervaren van Kasira en Sainum.
- De opziener van Kali Bidji gaat weg, dat weet u zeker?
- Gaat die weg? vroeg Troeno getroffen.
Nog immer had hij gehoopt, dat de kwestie tusschen Bohsainum en Kasira zou
bijgelegd worden en het meisje hen, al was het niet veel, dan toch iets zou kunnen
steunen, doch als zij met haar heer vertrok en ver weg ging wonen, dan was ook die
hoop vervlogen.
- Ja zeker. Dat u dat niet weet! Gaat uwe vrouw daar nooit heen?
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- Neen, zij is wat bang.
- Die Hollander is gierig, is het niet? vroeg Pondjo schijnbaar achteloos en
meewarig liet hij volgen: ‘Dat u, terwijl uwe dochter huishoudster is, zoo alle dagen
nog moet werken.
- Voor mij hindert dat niet, maar mijne vrouw is altijd ziek. Zij is niet gewend,
dat haar alles ontbreekt, zeide Troeno, die behoefte had zich eens te uiten, al wist hij
zeer voorzichtig te moeten zijn met lieden als Pondjo.
- Ja het is ook te erg, stemde Pondjo volmondig toe. ‘Sainum is nu ook bij u, u
heeft het hard.
- Ja zoo is het.
- Ik heb al gedacht, u werkt alle dagen, waakt voor de lieden enz., misschien dat
u wel den loerah zou willen helpen als daar wat mede te verdienen viel.
Troeno gevoelde, dat hij nu zou moeten oppassen en bleef zwijgend voor zich
zien.
Langzaam vervolgde Pondjo: ‘Kijk, u is al op leeftijd en heeft altijd hier gewoond,
ik denk u wel alles te kunnen zeggen. U weet dat de loerah voor dien houtdiefstal
geschorscht is. U weet ook, dat Mas Kariomedjo een goed loerah is. Heeft u ooit
soesah gehad door den loerah?
- Neen, nooit, moest Troeno erkennen.
- Nu en zie dan eens naar andere loerahs. Werkelijk de dessa zou in zorgen komen,
als Mas Kariomedjo ontslagen werd. Nu is den loerah opgedragen om de lieden te
pakken, die
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het hout uit het bosch gestolen hebben. U weet dat wel, u was daar bij, toen mijnheer
de controleur in het bosch bemerkt heeft, dat het hout verdwenen was.
- Jawel, ik was er bij.
- Nu, nu heeft de loerah reeds ketrangan1). Wie het gestolen heeft is bekend en er
is al een getuige. Maar nu vraagt de loerah uwe hulp. Voor den landraad is één getuige
niet voldoende dus ontbreekt nog een getuige, wil u dat zijn? U behoeft niet te vreezen,
de man heeft het werkelijk gedaan, degene, die getuige is, heeft het gezien, dus het
is alleen om den loerah te helpen. Als u wil wordt Mas Kariomodjo niet ontslagen.
Troeno bleef in gedachten zitten. Het was moeilijk voor hem te antwoorden, nu
Pondjo het zoo voorstelde, dat als hij niet toestemde, hij daardoor oorzaak word, dat
Kariomedjo niet gehandhaafd bleef. Door kortaf te weigeren, stelde hij zich aan de
wraakzucht van den loerah bloot en even voorkomend als Pondjo in deze zaak het
dessahoofd behulpzaam was, even bereidwillig zou hij zeker de hand leenen tot eene
of andere laaghartige daad tegen degene, wiens hulp hij nu zoo onderdanig afbedelde.
Maar misschien dat het plan van de beide bondgenooten gewijzigd was en ze den
werkelijken dief wilden overleveren. Het was waar hij zou dan iets verklaren waarvan
hij niets gezien had, maar de man had alsdan

1) Opheldering
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zijne straf verdiend en wanneer het Gouvernement nu vorderde, dat er nog eene
getuige was, welnu in dat geval zou hij daarvoor desnoods kunnen dienen. Hij zou
daardoor later op de dankbaarheid van den loerah kunnen rekenen en daarbij wat
geld verdienen, wat goed te pas zou komen bij de bevalling van Sainum. Een gedeelte
van het geld kon hij aanwenden voor een slametan om zijne schuld uit te wisschen,
opdat hij geen nadeel zou ondervinden van het liegen onder den eed van den Koran.
- Wie heeft het hout gestolen? vroeg hij onverschillig.
- U moet het niet zeggen, de man weet niet, dat het bekend is, maar degene, die
het gedaan heeft is Wariokromo.
Troeno hield zich goed en liet niets merken. Het oorspronkelijk plan werd dus
toch uitgevoerd en nu wilden ze zijne hulp hebben om den armen drommel in het
ongeluk te storten, maar daarin hadden ze zich misrekend. Wie die getuige wel zijn
zou? En alsof hij de zaak overwoog, vroeg hij:
- Wie is het, die weet dat Wariokromo het gedaan heeft en getuige wordt?
- Een man van Tjandoeredjo, Karto geheeten.
- Karto? Is dat niet de tuinjongen van Tan Tiauw?
- Ja, die is het, stemde Pondjo toe, wel eenigszins verbaasd over de vraag van
Troeno, want er waren immers te Tjandoeredjo wel meer Karto's. ‘Kent u den man?
vroeg hij.
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Troeno bemerkte, dat hij te ver gegaan was en haastig zeide hij:
- O, neen, maar ik hoorde van hem op de passar. Welke brutaliteit, vond hij, de
dader zelf als getuige te laten dienen, maar het was waar, de man had er het meeste
belang bij om een ander voor zich te laten boeten.
- Nu u alles weet, zult u wel willen, sprak Pondjo ‘U krijgt voor de moeite een
rijksdaalder.
Een oogenblik ging Troeno na wat hij al niet voor dit geld zou kunnen koopen,
doch snel wierp hij deze verderfelijke gedachte van zich. Nooit zou hij zijne
medewerking verleenen tot zulk een duivelachtig plan en een arme ongelukkige
onschuldig helpen veroordeelen. Bezat hij niets, ook goed, wat eten was altijd wel
te krijgen. Een slecht mensch worden, zoodat zijne kinderen zich later zouden moeten
schamen, dat nimmer.
- Ik zal het eens overleggen, antwoordde hij. Eenvoudig weigeren durfde hij niet,
voorloopig moest hij tijd zien te winnen, ten einde een uitvlucht te vinden om zich
geheel van de zaak af te maken.
Pondjo vond dit antwoord minder aangenaam, doch wilde zich niet verstoord
toonen en om Troeno nog wat aan te moedigen, zeide hij:
- Goed, ik zal u twee rijksdaalders geven, maar wacht niet te lang, morgenavond
moet u naar de assistennan. Kom morgen op het middaguur even hier.
- Dus morgen kom ik hier; ik ga nu, dit
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zeggende, stond Troeno op en verliet de woning.
Don volgenden middag kwam hij volgens afspraak terug. Hij had zijn plan
opgemaakt. Zoodra hij gezeten was, vroeg hij Pondjo, wat hij eigenlijk zou moeten
verklaren. Deze, die niet twijfelde of de zaak was in orde, sprak goedgeluimd:
- O, dat is heel gemakkelijk. U is alle dagen in het bosch en nu heeft u eens gezien,
dat Wariokromo aan het kappen was. Anders niet.
- Dat gaat niet kameraad, ik heb den controleur gezegd, dat ik van dat houtkappen
niets afwist, luidde bedaard Troeno's antwoord.
Pondjo begon argwaan te krijgen, het scheen hem toe dat Troeno zich zocht terug
te trekken en eenigszins ontstemd sprak hij:
- Dat hindert niet, de controleur is niet bij den landraad en is het ook reeds lang
vergeten.
- Kameraad, ik ben bang, ik kan dat niet.
Woedend over zooveel tegenstand waagde Pondjo nog eene laatste poging: ‘Goed,
u zegt dan alleen maar, dat u Wariokromo dikwijls met een wadang1) naar het bosch
heeft zien gaan en eens een tjepokkobalk hebt zien dragen.
Troeno gaf evenwel niets toe en onverstoorbaar kalm, als bemerkte hij de
opwinding van den ander niet, sprak bij:
- Dat kan ik ook niet. Ik heb al verklaard, dat ik niet gezien had dat het hout
vervoerd is.

1) Javaansche bijl.
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- Dat hindert niet, viel Pondjo heftig uit. ‘U zegt dat het u eerst later in de gedachte
is gekomen en ge verlegen waart in tegenwoordigheid van al die pri-jaji's.
- Neen dat doe ik niet. Ik ben te bang.
Pondjo, die zag dat hij niets vorderde, dreigde niet verbeten woede: ‘Goed ik zal
het den loerah mededeelen. Hiermede was het gesprek afgeloopen.
Met een bezwaard gemoed ging Troeno aan zijn werk. Als de loerah zijn tegenstand
eens niet goed opnam, kon deze weigering nog noodlottige gevolgen voor hem
hebben, vooral nu gebleken was, dat Kariomedjo thans het voorbeeld van zoovele
zijner collega's volgde en voor geen middelen terugdeinsde om zijn doel te bereiken.
Nog denzelfden avond, werd Wariokromo op bevel van den loerah gevangen
genomen. Den nacht werd de arme man, dien men onkundig liet van hetgeen men
met hem voorhad, aan de woning van het dessahoofd gehouden en den volgenden
morgen reeds vroeg naar den assistennan gebracht, waarheen later de loerah en Pondjo
te paard volgden.
Troeno begon hoop te krijgen, dat hij van de zaak af was en Pondjo in zijne plaats
het afleggen der valsche verklaring op zich genomen had, doch daarbij schatte hij
den veedief te licht. De ontdekking van de slachtplaats was nog te kort geleden en
zijne medeplichtigheid te algemeen bekend, ook aan Wariokromo, dan dat Pondjo
er
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zich aan zou wagen, dat de man op zijne beurt hem uit wraak zou verklappen, daarvoor
was hij te voorzichtig. Eerder dan hem lief was, zou Troeno vernemen, wat het doel
van Pondjo's gang naar Tjandoeredjo was.
Dien avond kwam eene boodschap aan de woning van Troeno dat hij den volgenden
morgen vroeg aan de assistennan moest zijn. Dit voorspelde niets goeds en na een
onrustigen nacht begaf Troeno zich met loome schreden op weg. Hij had een
voorgevoel dat hem ongeluk wachtte en weder een zeer moeilijken tijd voor hem
zou aanbreken, waarin hij al zijn overleg en bedachtzaamheid zou noodig hebben,
om het gevaar zoo niet af te wenden dan toch gedeeltelijk te bezweren.
Nadat hij aan de assistennan eene poos gewacht had, werd hij voor geroepen.
Eerbiedig hurkte hij neder buiten de voorgalerij, waarin het onderdistrikthoofd op
een stoel had plaats genomen, terwijl de djogoreso1) iets meer terzijde aan een zeer
laag tafeltje op een mat zat om zoonoodig als griffier dienst te doen.
- Jij heet immers Troenokromo, vroeg Mas Wonodjojo.
- Jawel mijnheer, stemde Troeno toe.
- Vroeger heb ik je ketrangan laten zoeken, maar de uitkomst waartoe je bent
gekomen was verkeerd. De tuinjongen van den pandhuispach-

1) Lagere beambte.
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ter had geen schuld, doch nu is het duidelijk, dat degene, die het hout kapte een
dessagenoot van je was, Wariokromo geheeten. Eigenlijk moest ik je straffen, want
je hebt schuld. Het zal Wariokromo wel geweest zijn, die Karto, den tuinjongen, aan
je als schuldige aanwees.
- Neen, toch niet, ontkende Troeno.
- Zwijg, brutale vlegel! Dat je geen dessagenoot wilde aanbrengen, dat laat ik daar,
maar nu het duidelijk blijkt, dat degene, die Wariokromo heet de dader is, nu wil ik
dat je getuigt, zooals het is. Gisteren was hier een man, Pondjo geheeten, die mij
mededeelde, dat je hem gezegd had gezien te hebben, dat Wariokromo in het bosch
hout kapte, maar dit niet wilde getuigen. Nu vraag ik, wil je zoo getuigen of niet?
- Om de waarheid te zeggen, heb ik vriend Pondjo nimmer zoo iets verteld.
- Zwijg! Lieg niet! riep het Hoofd toornig. Maar Troeno liet zich niet uit het veld
slaan en zei met vaste stem:
- Ik lieg niet, maar...
- Zwijg! zeg ik, viel Mas Wonodjojo driftig uit. ‘Als je niet wilt, dan zal ik je wel
krijgen. Djogoreso, die man blijft hier, laat hem niet weggaan en met niemand spreken.
Troeno zag in dat het verstandig was te zwijgen, wilde hij niet de zaak nog erger
maken. Of de assistent werkelijk aan de schuld van Wariokromo geloofde? Of zou
het Hoofd om den pachter te sparen de hand leenen tot de veroor-
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deeling van een onschuldige, teneinde de controleur tevreden te stellen, die eene
veroordeeling verlangde? Voorloopig bleef Troeno daarover in het duister.
Eene bepaalde gelegenheid om lieden gevangen te houden was er niet en Troeno
werd eene plek onder eene bamboestruik aangewezen, waar hij wachten moest. Den
geheelen dag moest hij daar zitten; geld om voedsel te koopen had hij niet en van de
bedienden van den assistent-wedono kreeg hij slechts wat overgeschoten rijst, zoodat
hij 's avonds hongerig en ziek door het gemis aan opium naar bed ging.
Den volgenden morgen werd hij reeds vroeg wakker. Daar het nog donker en er
niemand te zien was, maakte hij van de gelegenheid gebruik om naar de passar te
wandelen en zocht zijn vriend de toekang passar op. Vreemd hoorde deze er van op,
dat zijn oude bekende thans gevangene was. Bereidwillig leende hij Troeno wat geld
om opium te koopen en stond er op, dat deze dit ook bij hem in de woning zou
schuiven. Na het schuiven deed hij hem volop rijst en toespijs voorzetten, en vernam
met belangstelling van welke intrige Troeno de dupe was. Hij raadde hem sterk aan
om, als men hem niet spoedig liet gaan, den loerah en Pondjo te bedreigen met
aangifte van alles, wat die op hun geweten hadden.
Troeno schrok terug voor eene dergelijke daad, maar de toekang passar vond dit
dwaas en voorspelde hem, dat zijne vijanden, zoodra zij inzagen
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dat hij gevaarlijk kon worden, hem verder met rust zouden laten.
- Laatst, sprak hij, is een man acht dagen aangehouden, omdat hij niet wilde
getuigen, zooals van hem verlangd werd en toen is hij nog acht dagen bij den wedono
gehouden, totdat hij eindelijk toegaf en getuigd heeft voor den landraad, wat hem
opgegeven was.
- Ik zal het eens overdenken. Als straks lieden van Toenggah komen, wil u dan
mijn vrouw laten melden dat ik hier ben.
- Ja, dat zal ik doen, maar het is vandaag passardag en het is licht geworden, ik
moet nu op den passar.
- Ja ik moet ook terug, anders krijg ik een standje, zeide Troeno en spoedde zich
naar den assistennan.
De djogoreso had juist gebaad en zag hem van den weg komen, maar zeide daarvan
niets, doch beval hem het erf te vegen. Troeno deed dit vluchtig en zette zich daarna
terzijde van de woning tegen de zijgedek van de voorgalerij, vanwaar hij, zelf
onbespied, een aardig gezicht had op den weg en de passardrukte.
Niet lang zat hij daar of glurende door de gedek achter zich, zag hij Mas Wonodjojo
in de voorgalerij komen en zich in een stoel nederzetten om van de heerlijke
morgenkoelte te genieten.
Nauwelijks zat het Hoofd of Tan Tiauw kwam voorbij op zijne morgenwandeling
en de assistent-
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wedono ziende, kwam hij het erf op en maakte een praatje.
Troeno verstond niets, want ze spraken maleisch, doch uit de woorden Toenggah,
loerah en Karto, die veelvuldig voorkwamen, bemerkte hij dat het gesprek over den
houtdiefstal liep. Ten laatste op eene opmerking van het onderdistrikthoofd, sprak
de Chinees spottende en voor de aardigheid zeker in het javaansch, waardoor Troeno
het verstond: ‘Schuld of niet, als er maar iemand gestraft wordt. Wat zijn die
Hollandsche instellingen toch prachtig! Waarop Mas Wonodjojo glimlachend
antwoordde: ‘Ze willen het nu eenmaal zoo.
De Chinees vertrok en de assistent begaf zich in huis om te eten.
Zoo, dacht Troeno, dus de assistent weet, dat Wariokromo onschuldig bezwaard
wordt en wil mij toch dwingen te liegen voor den landraad. Een pri-jaji zijn en zoo
handelen, en verachtelijk spuwde hij op den grond, om aan zijn gevoel van minachting
lucht te geven.
Even verderfelijk als het combineeren van politie en bestuur werkt op de
dessahoofden, even schadelijk is dit voor de andere inlandsche Hoofden. Algemeen
zijn zoowel wedono's als assistent-wedono's veel te overkropt met werk om dit naar
behooren te kunnen verrichten en daardoor genoodzaakt veel gewichtigen arbeid
over te laten aan schrijvers en dergelijken. Voornamelijk is het de waarneming van
het politieambt, dat hiervan
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oorzaak is en waaronder de bestuursaangelegenheden lijden.
Maar niet alleen dat aldus de belangrijke taak, hun als bestuursambtenaar opgelegd
ten zeerste wordt verwaarloosd, maar ook de politie kan, zoolang ze bij deze Hoofden
berust, nimmer aan de eenvoudigste eischen voldoen. Als bestuurshoofd toch zijn
de Hoofden verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebied en inplaats van
hiertoe de beschikking te hebben over eene voldoende politiemacht, die zij het
opsporen van roovers en bandieten en het doen van onderzoek in misdrijfzaken
kunnen opdragen, moeten zij zich zonder betaalde politie behelpen en volstaan met
de hulp van eenige loerahs, die noch lust hebben, noch in staat zijn veel werk daarvan
te maken en het uitoefenen van politiediensten als een lastig bijbaantje beschouwen,
dat hen bovendien dikwijls op vrij groote kosten jaagt, want waar de distrikt- en
onderdistrikthoofden over geen noemenswaardige fondsen beschikken om spionnen
aan te nemen of reisgeld aan zendelingen te verstrekken, is het dorpshoofd verplicht
zijne onkosten uit eigen middelen te betalen.
Terwijl dus alle faktoren ontbreken om misdrijfzaken tot eene goede oplossing te
brengen, worden de distrikt- en onderdistrikthoofden desniettemin voor het opvatten
der misdadigers aansprakelijk gesteld en komt het meermalen voor, dat de
Europeesche ambtenaar, gedreven door de zucht om aan, de voortdurende onveiligheid
een einde te maken
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tot het eenig hem daartoe gegeven middel zijne toevlucht neemt en een of meer
inlandsche Hoofden dreigt met ontslag, indien zij zekere belangrijke misdrijfzaak
niet tot klaarheid weten te brengen. Hoe loffelijk overigens daarbij de drijfveer van
dien Europeesche ambtenaar is, gegeven de huidige toestanden en het beschikbare
materiaal kunnen de gevolgen niet anders dan hoogstnoodlottig zijn en de zaak slechts
afschuwelijker maken.
Gedreven toch tot uiterste inspanning, het geweldadig afbreken van een loopbaan,
waarvoor men zich reeds zoovele opofferingen getroostte voor oogen, geheel
verstoken van de middelen om de ontvangen opdracht naar behooren uit te voeren,
nemen in hun wanhoop de aldus in het nauw gebrachte Hoofden hunne toevlucht tot
een reeks van knoeierijen, die tot stand gekomen met behulp van kapala's en andere
ondergeschikten ook op deze zeer demoraliseerend werken en tot gevolg hebben de
veroordeeling van onschuldigen, soms door den rechter ten doode verwezen en alsdan
vermoord in naam der gerechtigheid.1)
Rot, in-rot is een dergelijke staat van zaken. Dringend noodig is het daar
onmiddellijk verbetering in aan te brengen en aan deze hoogst onzedelijke toestanden
een einde te maken. Onthef distrikt en onderdistrikthoofden van de

1) Acht men dit overdreven, dan leze men. ‘Dessa Politie en Justitie’ door een
Landraadvoorzitter. (Brochure Locomotief Samarang).
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zorg voor de politie, zoodat zij zich kunnen bepalen bij constateeren van onveiligheid
en daarover bij de politie-autoriteit hun beklag kunnen indienen, dan zal de politie
en die alleen verantwoordelijk gesteld worden voor het aanbrengen der misdadigers
en indien een enkel slecht individu onder die te vormen politiemacht ooit zijn
toevlucht zou willen nemen tot dergelijke afschuwelijke praktijken als thans gebruikt
worden, dan zal de wetenschap, dat dessahoofden, assistent-wedono's enz. geen
belang hebben hem hierin behulpzaam te zijn, maar integendeel slechts het welzijn
der hun toevertrouwde bevolking beoogen, hem wel terughouden en doen afzien van
zijne verderfelijke plannen.
Eenmaal de politiezorg hen van de schouders genomen, zullen de inlandsche
Hoofden in staat zijn al hun tijd en krachten te wijden aan den bestuurstaak hun
opgelegd en dan zal blijken hoeveel een goed inlandsch ambtenaar vermag te doen
als leidsman der bevolking, zoowel ter verhooging harer welvaart als tot voorkoming
van rampen, zooals hongersnood enz., thans veelal geschoven op rekening van
onvruchtbaarheid, bandjirs, droogte en andere plagen, maar waarvan de feitelijke
oorzaak te dikwijls gelegen is in een slecht Bestuur.
Maar wil het Gouvernement voor zijn inlandsch Bestuurscorps het volle nut trekken
van de vele goede krachten, die tengevolge der verstandige bescherming der Hoofden
door onze voorouders
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zich onder het overheerschte ras bevinden, laat het dan beginnen met de opleiding
daarvan zelf in handen te nemen, zooals het dit indertijd noodig vond voor zijn
Europeesche ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur. Vreemde opvatting, voorwaar,
die voor Europeanen wèl een met zorg geregelde opleiding noodig acht, maar niet
voor de inlandsche Hoofdenzonen, die later tot een zeker niet minder belangrijk
bestuursambt geroepen worden.
Geen magangleven mag meer de ladder zijn, waarlangs het bestuursambt bereikt
wordt en dat, inplaats van persoon en karakter te veredelen, slechts geschikt is beide
in den grond te bederven. Dat door de behoeften, die het medebrengt bovendien een
chronisch geldgebrek in zich sluit, waardoor schulden maken eene gewoonte wordt
en een schuldenlast ontstaat, die den magang later als assistent-wedono steeds blijft
drukken, hem voor rentebetaling noodzaakt nieuwe leeningen aan te gaan en zoo de
ambtenaar van het Gouvernement geheel in de macht brengt van zijne schuldeischers,
van wie hij zich eerst veel later na zijne bevordering tot wedono langzamerhand kan
vrij maken. Waar nu die schuldeischers en woekeraars in den regel Chineezen zijn,
is het niet moeilijk te begrijpen op welke wijze deze hunne macht over den
bestuursambtenaar weten te exploiteeren en is het kwaad, daardoor gebrouwen, niet
te overzien.
Onmogelijk moet het zijn, dat een totaal ongeschikt inlander, eenmaal als magang
geïnstal-
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leerd door het vleien van zijn invloedrijken meester en het speculeeren op diens
zwakheden en fouten, weet te verkrijgen, dat hij tot het zoo belangrijk ambt van
inlandsch bestuursambtenaar wordt verheven.
Onmogelijk evenzeer, dat de werkelijk goeden, maar die te veel karakter hebben
om zich tot voetveeg van een Hollandsch ambtenaar te verlagen, voorbij gegaan
worden en het Gouvernement aldus verstoken blijft van de werkelijk nuttige krachten,
die zoo van noode zijn.
Wie toch zal ontkennen, dat het gehalte van de assistent-wedono's veel te wenschen
overlaat en door gebrek aan keuze personen tot wedono en hooger bevorderd worden,
die zelfs als onderdistrikthoofd nimmer voldeden. Vooral moet vermeden worden
dat niet adellijke inlanders tot assistent-wedono aangesteld worden, want dit zet
kwaad bloed bij de vele afstammelingen der oude Regentengeslachten, die over zulke
ambtenaren sprekend hen koelies noemen en ook den kleinen man daartoe aanzetten,
waardoor aan het prestige van den inlandschen bestuursambtenaar en daardoor indirect
van het door hem vertegenwoordigd Gouvernement groot nadeel wordt toegebracht.
Niet te loochenen valt het dat er een werkelijk reusachtig onderscheid bestaat
tusschen de afstammeling van den gewone dessaman, die geslachten en geslachten
achtereen in het stof gekropen heeft en op zeer lage trap van beschaving is gebleven
en de naamdragers van oude Vorsten en Regenten-
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families, wier leden eeuwen lang de meest ontwikkelden onder de inlanders waren.
Juist door die aangeboren begaafdheid tot kruipen van den zoon van den gewonen
inlander, gelukt het aan hem, cens magang, veel eerder om middels vleitaal en
slaafsche toewijding ook in het slechte zich de gunst van zijn meester te verzekeren
en als gevolg daarvan tot onderdistrikthoofd bevorderd te worden, dan aan den
zelfbewusten, beschaafden Hoofdenzoon, die zulke vernederende handelingen verre
beneden zich acht.
Wil het Gouvernement dus werkelijk nut trekken voor het corps inlandsche
ambtenaren van de vele goede krachten, die onder de Javaansche Hoofdengeslachten
worden aangetroffen, laat het dan, het zij hier herhaald, de opleiding beter regelen.
Laat het de jongelieden dier oud-adellijke geslachten die het onderwijs op de lagere
Europeesche scholen, en daarna op de scholen voor zonen van inlandsche Hoofden
met goed gevolg hebben bijgewoond vereenigingen op een speciaal daartoe te vormen
inrichting van onderwijs, waar de laatste hand aan hunne vorming tot
bestuursambtenaar gelegd wordt en waar vooral het onderricht in land en tuinbouw
een uitgebreide plaats behoort in te nemen en ook veeteelt en paardenfokkerij niet
vergeten mogen worden. Verder drage men daar zorg voor de algemeene ontwikkeling
en haastte zich niet om de leerlingen in enkele jaren gereed te hebben, maar neme
daartoe den noodigen tijd. In Europa duurt de
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studie dikwijls tot ver in de twintig, wanneer deze inlandsche studenten dus op gelijke
leeftijd gereed zijn, is dit vroeg genoeg. Het is niet goed te jonge personen te belasten
met zulk een gewichtig ambt als bestuursambtenaar en beter het onderwijs over wat
langere tijd te verdeelen, zoodat het geleerde ook verwerkt wordt en de geheele
ontwikkeling wordt bevorderd.1)
Slechts diegenen, die werkelijk met vrucht het voorloopige onderwijs gevolgd
hebben en de vereischten om bestuursambtenaar te worden bezitten, mogen tot dezen
laatsten cursus worden toegelaten, opdat als regel allen, die hiertoe waardig gekeurd
worden na afloop hunner studiën tot bestuursambtenaar bevorderd worden, waardoor
veel teleurstelling, waaruit zoo licht bitterheid en wrok ontstaan, voorkomen wordt.
Men mijde angstvallig ontevreden elementen te kweeken, vooral na eerst hunne
ontwikkeling bevorderd te hebben en bedenke, dat men zich bevindt in eene Kolonie,
met eene talrijke inlandsche bevolking en slechts weinige overheerschers.
Allen, die met succes hunne studie voleindigd hebben, benoeme men onmiddellijk
tot aspirant-onderdistrikthoofd en geve hun eene toelage, waar-

1) De scholen voor Hoofdenzonen dienen belangrijk uitgebreid en in aantal vermeerderd te
worden. Terwijl er op Java omstreeks duizend assistent-wedono's zijn en stellig meer andere
betrekkingen, waarvoor een goed onderwijs vereischt wordt, kunnen thans hoogstens een
tweehonderdvijftig-tal leerlingen op die scholen op Java plaatsing vinden. Verbetering is
dus dringend noodig.
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door zij in staat gesteld worden, zonder schulden te maken, rond te komen. Men
heeft dan het recht het aangaan van schulden te verbieden, wat ook gedurende de
studie dient gehandhaafd te worden en verwijdere onverbiddelijk de overtreders
wegens de noodlottige gevolgen, die als boven aangetoond, het onder schulden gebukt
gaan van een bestuursambtenaar na zich sleept.
Deze aspirant-onderdistrikthoofden voege men toe aan bekwame
bestuursambtenaren, opdat zij in de praktijk hunne opleiding kunnen voltooien,
terwijl zij met de waarneming van door ziekte of anderszins tijdelijk vacante
assistentplaatsen zouden kunnen worden belast. Doch streng dient gewaakt dat de
hun opgedragen werkzaamheden niet ontaarden in huisbediendendiensten, bewezen
aan den ambtenaar wien zij toegevoegd zijn, en stelle, om alle willekeur uit te sluiten,
deze jongelieden van het oogenblik dat zij tot aspirant-onderdistrikthoofd benoemd
worden, op een ranglijst, waarnaar zij zonder afwijking of bevoorrechting bij
voorkomende vacature tot assistent-wedono bevorderd worden.
Aldus met zorg gekozen en opgeleid zal het ontslaan van een inlandsch Hoofd tot
de zeer hooge uitzonderingen gaan behooren en daarmede een bron van politiek
gevaar verdwijnen, welke men niet te gering schatte. Immers al wordt thans ontzettend
veel door de vingers gezien, toch valt bij de tegenwoordige gebrekkige recruteering
van het corps het ontslaan van al te onbruikbare
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individu's onder de assistent-wedono's niet te vermijden en deze ontslagen beambten,
om hunne adellijke afkomst bij de bevolking in aanzien, bekend met de fouten van
het huidige Regeeringssysteem en wat daarbij achter de couliezen voorvalt, vormen
een zeer gevaarlijk element. Gedreven door verbittering tegen het Gouvernement
dat hen ontsloeg, ontzien zij geen moeite om dit tegen te werken en verdacht te
maken, iedere fout der Regeering of hare ambtenaren gretig aanvattend als middel
om haat en wrok te zaaien tegen de overheerschers. Geen complot dan ook, groot of
klein, in geboorte (Blitar, Malang) of reeds bijna tot rijpheid (Tjilegon) wordt op
Java ontdekt of een of meer ontslagen Hoofden blijken daarin de hand te hebben.
Heeft men eenmaal eene betere regeling voor de opleiding van de inlandsche
bestuursambtenaren, dan spreekt het vanzelf dat ook de hoogere ambtenaren zooals
wedono, en Regent slechts door bevordering van op die wijze gevormde
assistent-wedono's, vervuld mogen worden. Geen enkel bezwaar bestaat hiertegen
en het eene vloeit uit het andere voort.
Weten de inlandsche Hoofden, dat alleen diegene hunne kinderen, welke aan deze
eischen voldoen voor bestuursambtenaar in aanmerking komen, zoo zullen zij, het
billijke daarvan inziende, hunne zonen reeds van jongsaf hierop wijzen, waardoor
vlijtige studie en oefening in de plaats zullen treden van de vermaken en avonturen,
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waarmede thans de telgen, vooral der hooggeplaatsten, het grootste gedeelte van
hunnen tijd zoek brengen.
Wil men voor bevordering tot den hoogen rang van Regent uit politiek oogpunt
zooveel mogelijk de zonen van die Regenten nemen, zoo bestaat daartegen geen
bezwaar, zelfs is dit bepaald aan te bevelen, indien het een Regentschap betreft, waar
sedert vele geslachten opvolging van vader op zoon heeft plaats gehad. Geen wedono
zal ooit kwalijk nemen, om deze reden voorbijgegaan te worden, daarvoor is de
vereering voor de oude vorstengeslachten te diep in het Javaansche karakter
ingeworteld. Men blijve echter consequent en beperke die bevoorrechting tot diegenen,
welke de geheele voorschreven opleiding met goed gevolg hebben doorloopen en in
de rangen van assistent-wedono en wedono getoond hebben aan de eischen te kunnen
voldoen, aan het hoogere ambt te stellen.
Zooals boven aangetoond moeten de inlandsche bestuursambtenaren ontheven
worden van het politieambt en het ketrangan zoeken in strafzaken, die bron van
intriges, van ongenade en willekeur, die een vlek werpt op het corps en tot handelingen
voert, waarvoor een bestuurder zich diep moest schamen en die meer en meer bij
den kleinen man de achting doen verminderen voor zijn Hoofden, eene achting zoo
onontbeerlijk waar eene bevolking van millioenen door slechts enkelen wordt
bestuurd.
Alleen belast met bestuurszorg zal het den
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Hoofden doenlijk zijn zich geheel aan de belangen der hun toevertrouwde bevolking
te wijden en vooral ook hunne aandacht te schenken aan de dorpshoofden, opdat
deze door hun voorbeeld en onder hun toezicht tot bekwame gemeentehoofden
gevormd worden, waardoor de goede geest en kunde, bij de Hoofden aangekweekt,
doordringen zal tot den kleine man in de dessa tot welzijn van land en volk.
Men talme niet, maar sla de hand aan den ploeg, dan kan het Gouvernement, na
verloop van betrekkelijk korten tijd in het bezit zijn van een waardig en voor zijn
taak berekend corps inlandsche ambtenaren, dat om zijne geboorte en kunde bij de
bevolking in aanzien staat en blijken zal een bolwerk te wezen voor het Hollandsch
gezag tegen onrust, zoowel van binnen als van buiten, heel wat sterker dan vestingen
of soldaten. Daarmede zal de volmaking zijn verkregen, geschoeid op de leest der
tegenwoordige tijden, van het door onze helderziende en praktische voorvaderen
gehuldigd stelsel om den inlander zooveel mogelijk door zijne eigen Hoofden te
doen besturen.
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Dertiende hoofdstuk.
Turende naar de ontelbare voorbijgangers, meest dessalieden uit den omtrek, die
naar de passar kwamen om hunne waren te venten of inkoopen te doen, herkende
Troeno vele bekenden, waarvan ook enkelen hem zagen en verwonderd schenen, te
bemerken, dat hij daar aan de assistennan zat. Daar ziet hij Karsonawi met diens
vrouw in de verte aankomen. Fluks staat hij op en spoedt zich naar het kleine beekje,
dat het erf van den weg scheidde.
Alsof hij daar noodig had, loopt hij, door den ondiepen stroom plassende, naar
een meer beschut gedeelte en klimt daar tegen den hoogen wegkant naar boven tot
hij met zijn hoofd even over den weg heen ziet. Karsonawi was juist dicht bij hem
en zacht roept hij: ‘Vriend! Vriend Karsonawi!
Verwonderd rondziende op het hooren van zijn naam, bemerkte de aangeroepene,
eerst toen nogmaals zijn naam genoemd werd, dat Troeno het was, die riep. Omzichtig
naderde Karsonawi,
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want Troeno's handelwijze had iets geheimzinnigs. In de dessa had men reeds verteld
dat hij aan de assistennan werd gehouden en Karsonawi wilde gaarne de reden daarvan
vernemen, vooral daar ook de arrestatie van Wariokromo een diepen indruk op hem
had gemaakt.
Behoedzaam kroop Troeno op den weg en zich achter een boom plaatsende, zoodat
men hem van de assistennan niet kon zien, vroeg hij Karsonawi of zijne vrouw al
wist, dat hij daar was.
- Ja, maar ze is ziek en kan niet komen. Ze heeft mij opgedragen naar u uit te zien.
Wat is oorzaak, dat u hier gehouden wordt?
Troeno verhaalde de aanleiding en deelde Karsonawi in vertrouwen alles mede,
wat hij van de zaak wist, ook dat het den assistent bekend moest zijn, dat Wariokromo
onschuldig was.
- Wie is de andere getuige tegen Wario? vroeg Karsonawi, vol afschuw over
zooveel gemeenheid.
- U weet, dat u mij indertijd gezegd heeft, gezien te hebben dat zekere Karto het
hout vervoerd heeft?
- Jawel.
- Welnu, die wordt getuige gemaakt.
- Dat is toch schandelijk. De vrouw van vriend Wario weet nu reeds niet wat ze
doen zal. Ze is zwanger, geld is er niet. Vandaag heeft ze iemand gevraagd om al
haar goed naar het pandhuis te brengen, want ze had geen rijst meer voor hare
kinderen.
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- Ja, maar ik wil niet meedoen. Zou u mij willen helpen?
Karsonawi dacht even na.
- Hoor eens, ik moet nu naar de passar, straks als ik terugkom zal ik hier langs
komen.
Troeno vond dit goed en terwijl Karsonawi zich haastte om zijne vrouw in te halen,
die langzaam was voortgeloopen, daalde Troeno weder in het water af en keerde
voorzichtig naar zijne plaats terug.
Tot zijne verwondering zag hij den loerah van Toenggah met den tuinjongen Karto
voor de voorgalerij zitten, in druk gesprek met den assistent. Gelukkig had men hem
niet opgemerkt en stil zette hij zich achter de gedèk en daar doorheen glurend,
luisterde hij aandachtig toe.
- Wie heeft je den man aangewezen? vroeg Mas Wonodjojo, waarop Kariomedjo
antwoordde, op den tuinjongen duidende: ‘Deze man.
- Dat is immers de man, die getuige is tegen dengene, die Wariokromo heet? vroeg
het Hoofd.
- Jawel mijnheer, stemde de loerah toe, ‘hij zegt gezien te hebben, dat Wariokromo
en deze man uit het bosch kwamen met het hout.
- Maar wie is de andere getuige?
- Als er geen ander is, dan misschien ik zelf. Om de waarheid te zeggen, toen hier
mijn vriend Karto mij medegedeeld had, dat de man de dader was, ben ik daarheen
gegaan en heb een praatje gemaakt. Ik zag een stuk tjepokkohout liggen, waarvan
een bankje gemaakt werd en vroeg,
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waar hij dat gekocht had en daarop zeide de man, dat hij het uit het bosch gehaald
had bij Toenggah. Ik vroeg of hij mij een stuk verkoopen kon en toen zeide de man,
dat dit den eersten tijd niet ging, omdat de politie nog waakzaam was.
- Haal den man hier, beval de assistent-wedono, ‘laat de loerah van hier je helpen.
- Jawel mijnheer, sprak Kariomedjo en vol ijver spoedde hij zich heen.
Met afschuw en verwondering had Troeno toegehoord. Er werden dus plannen
gesmeed om een tweeden ongelukkige onschuldig te laten veroordeelen en weder
was de dader zelf de hoofdgetuige. Van dat geheele verhaal van den loerah was
natuurlijk niets waar. Het was zeker door hem met behulp van Tan Tiauw met
duivelachtige sluwheid in elkander gezet. De assistent-wedono deed alsof hij alles
geloofde en toch moest het hem duidelijk zijn, dat ook deze man een slachtoffer was
van valsche betichting, want het Hoofd wist eenmaal, dat Karto zelf de dief was en
dus nimmer als getuige in deze zaak te vertrouwen viel, terwijl hij begrijpen kon,
dat de loerah, wiens ontslag op het spel stond, evenmin betrouwbaar was.
Slechts kort bleet Kariomedjo weg en kwam toen met een man terug, terwijl hij
een half afgewerkt houten bankje in de hand droeg.
Streng, bijna ruw, beval de loerah den man te gaan zitten en plaatste toen met veel
gewicht het
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bankje voor den assistent, waarna hij een paar pas terug ging en nederhurkte.
- Dit is de man, sprak Kariomedjo met zekere deftigheid.
- Van welk hout is dit bankje? vroeg het onderdistrikthoofd, den nieuw
aangekomene.
- Tjepokkohout, dat ik gekocht heb van vriend Karto hier, sprak de man onderdanig
maar met bevende stem, terwijl het angstzweet hem op het gezicht parelde.
- Wat? Heb ik hout verkocht? Wat eene brutaliteit, riep Karto uit, met de
onbeschaamdheid eigen aan lieden van zijn slag.
- Zwijg! viel de assistent uit, verstoord over dit onbeschofte optreden. ‘Loerah
Toenggah! wat heb je daareven verteld, dat deze man je gezegd had?
Kariomedjo herhaalde woordelijk, als een uit het hoofd geleerd lesje het reeds
gedane verhaal, waarop de assistent-wedono den beschuldigde vroeg:
- Erken je dat gezegd te hebben?
- Neen mijnheer, riep de man doodsbenauwd, ‘mas loerah heeft me gevraagd, waar
ik dat vandaan had en toen heb ik gezegd, dat ik het gekocht had voor een dubbeltje
van vriend Karto hier.
- Hoe is dat, loerah? vroeg Mas Wonodjojo.
- Het is, zooals ik u gezegd heb, verklaarde Kariomedjo bedaard.
- Hoe heet je? vroeg het Hoofd den man.
- Mijn naam is Djojokarso.
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- Jo woont hier?
- Jawel mijnheer.
- Die Wariokromo is gisteren immers naar het distrikt gebracht? vroeg het Hoofd
den djogoreso, die ijverig van het gesprokene aanteekening gehouden had.
- Jawel, hij is gisterenavond naar Poerwodadi gebracht.
- Nu, laat deze man straks ook daarheen brengen, geef een rapport mede, maar
laat mij dat eerst nazien. Dit bankje moet ook mede.
- Jawel.
- Wie is dat? vroeg het Hoofd den loerah, duidende op een man, die het erf was
opgekomen met een stuk hout en stil was gaan zitten.
- Die man heeft mij gezegd, dat hij eenigen tijd geleden dat stuk hout gekocht
heeft van Wariokromo. Daarna heeft de man van daareven, Djojokarso geheeten,
hem gevraagd of hij nog meer wilde koopen en had daarbij verteld het hout in het
bosch bij Toenggah te kappen.
- Kom jij eens hier, en het Hoofd wenkte den man, die snel opstond en met het
stuk hout naar voren kwam tot vlak bij het Hoofd en daar neerhurkte.
Troeno gluurde scherp door de reten van de gedek en vond den kerel het type van
een boosdoener.
- Hoe heet je? vroeg Mas Wonodjojo,
- Oerip.
- Woon je hier?
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- Een huis heb ik niet, maar ik woon in bij den prembé.
De assistent-wedono vond het daar juist een kerel voor, want duidelijk zichtbaar
bleek het een verslaafd opiumschuiver te zijn.
- Hoe is het, wat de loerah daareven gezegd heeft, was dat juist?
- Jawel, juist.
- Die Djojokarso ken je die reeds lang?
- Jawel, al.
- En die Wariokromo ook?
- Jawel, luidde het stellige antwoord. ‘De man is klein en donker.
- Zwijg, riep de loerah toornig. ‘Je wordt niets gevraagd.
De man, die begreep, dat hij zich versproken had, keek stil voor zich.
De assistent-wedono was een oogenblik uit het veld geslagen. De man zat zoo
onbeschaamd mogelijk te liegen, want Wariokromo was lang en juist zeer licht van
tint, zoodat hij hem zeker nooit gezien had. Doch Mas Wonodjojo moest erkennen,
dat hij zelf schuld had door zooveel te vragen; wanneer men zooveel vroeg, dan kon
een zaak nooit tot klaarheid gebracht worden.
- Jij wordt getuige, zeide het Hoofd tot Oerip, ‘maar voortaan spreek je niet als je
niet gevraagd wordt. Praat er niet op los als een domme jongen.
- Neen zeker niet, beloofde de man schuldbewust.
Hier werd Troeno's aandacht afgeleid, want hij
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zag Karsonawi langs den weg komen. Zachtjes stond hij op en begaf zich ongezien
door het water naar den weg. Zoodra hij bij Karsonawi kwam en beiden zich achter
een zwaren djoharboom hadden opgesteld, sprak deze:
- Daareven is mijn schoonzoon Hadji Oemar gekomen. Hij moest op de passar
inkoopen doen, straks komt hij in Toenggah en blijft bij mij overnachten. Als u hem
alles eens zegt, hij is op goeden voet met den loerah en vroeger was u met den loerah
een keer te samen bij hem aan huis. Ik moet nu verder, mijn vrouw is vooruit
geloopen.
Maar juist toen hij zich verwijderen wilde, zag hij Hadji Oemar aankomen. ‘Kijk!
daar komt de Hadji al, waarschuwde hij Troeno en haastte zich daarop zijne vrouw
in te halen.
Troeno ging den heiligen man eerbiedig tegemoet en begroette hem diep buigend,
waarop Hadji Oemar hem minzaam teruggroette.
- Mijn schoonvader heeft mij gezegd, dat u in moeilijkheden verkeert. Wat is er?
vroeg hij belangstellend.
In korte woorden vertelde Troeno hem van den houtdiefstal, van de schorsing van
den loerah, wat deze nu deed om niet ontslagen te worden en den last, dien hij zelf
ondervond, nu hij weigerde behulpzaam te zijn aan die schandelijke knoeierij.
- Ja maar ik kan daar weinig aan doen, meende de Hadji. ‘Ik vertrouw u wel, maar
als
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ik zoo tegen den loerah spreek, dan zal hij alles ontkennen. Ik zelf weet van niets.
- Ja dat is zoo. Den Bey, maar als u aan den loerah zou willen zeggen, dat u mij
gesproken heeft en dat ik u gevraagd heb aan den loerah te zeggen, dat als ik van
avond niet naar huis kan gaan, ik alles zal vertellen aan mijnheer den controleur in
de kotta. U moet zeggen dat ik alles weet, ook van zijn dochtertje.
- Wat is er met dat meisje?
- U zegt het alleen maar zoo, dat zal wel genoeg zijn, denk ik, en aan Pondjo moet
u zeggen, dat als ik niet naar huis kun gaan, ik vertellen zal wie de schuldige is inzake
die slachtplaats.
- Die twee lieden zullen kwaad op mij worden als ik zoo tot hen spreek, meende
de Hadji, ‘maar ik wil u toch helpen. Ik denk ook dat wanneer ze niet wat kras
aangepakt worden, u allerlei last zult ondervinden. Die Pondjo ken ik niet genoeg,
ik zal den loerah maar zeggen, dat u ook plan heeft Pondjo te mengen in de
veeroofzaak.
- Daar komt de loerah aan, ik ga terug, zeide Troeno schuw en snel maakte hij
zich uit de voeten en ging naar zijn observatie post terug. Vandaar kon hij zien, hoe
de loerah door Hadji Oemar werd aangehouden en beiden zich langdurig onderhielden
om ten slotte nog steeds in druk gesprek zich te verwijderen.
Met onrust verbeidde Troeno den uitslag van
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het pogen van den Hadji en langzaam kropen voor hem de uren voorbij.
Troeno was Javaan en daarom vond hij de boodschap, die hij aan Hadji Oemar
had opgedragen een zeer gewaagde daad, waartoe hij nimmer zijne toevlucht zou
genomen hebben als niet zijn geheele wezen zich verzette tegen het medeplichtig
zijn aan de veroordeeling van een onschuldige. Indien het eene lichte straf betrof,
die men hem zelf geheel onverdiend wilde opleggen, dan zou hij zich eerder daarin
geschikt hebben dan gebruik te maken van zulk een gevaarlijk middel als het
bedreigen van zijn loerah.
Onder den indruk dezer naargeestige gedachte schrok hij hevig toen laat op den
middag de loerah het erf van de assistennan opkwam. Inplaats nu uitkomst te
verwachten was hij integendeel zeer bevreesd voor de noodlottige gevolgen, die hij
meende dat zijne roekelooze daad noodwendig na zich zou slepen. Bevende, met
ingehouden adem hoorde hij hoe de assistent-wedono den loerah naar de reden van
diens komst vroeg en hoe Kariomedjo antwoordde, dat hij vernomen had, dat de
getuige Troenokromo bleef weigeren om eene verklaring ten nadeele van Wariokromo
af te leggen en naar aanleiding daarvan de zaak overlegd had en een voorstel wilde
doen.
Daar had men het, dacht Troeno doodsbenauwd, nu zou hij vernemen welk
duivelachtig plan door den loerah en Pondjo was uitgedacht om hem zijne
onbeschaamdheid betaald te zetten. Hij
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hoorde in zijn angst niet, wat de assistent antwoordde, het werd hem te eng op die
plaats en daar hij vreesde zich te zullen verraden, wilde hij zich stil verwijderen,
doch o, schrik, hij kon niet, zijne beenen weigerden hun dienst.
Daar hoorde hij den loerah zeggen:
- Ik heb al een andere getuige, genaamd Somo, een man van hier. Hij had rijst
gebracht naar Toenggah en toen gezien, dat Wariokromo uit het bosch kwam met
tjepokko-hout op den schouder en een wadang in de hand. Degene, die Troenokromo
heet, hebben we nu niet meer noodig en het is eigenlijk te gewaagd zoo iemand
getuige te maken.
Troeno kon niet gelooven dat het hierbij zou blijven en wachtte met vrees, welke
kwaadaardige voorstellen de loerah zou doen om hem te straffen en wraak te nemen
over zijn tegenstand, waardoor Pondjo genoodzaakt was geweest de hulp van zijn
kameraad Somo in te roepen. Maar tot zijne verbazing en vreugde werd verder in
hot gesprek zijn naam niet meer genoemd en ging de loerah heen, na bevel gekregen
te hebben om den volgenden morgen met die Somo terug te komen.
Zoodra de loerah weg was, hoorde Troeno den assistent aan den djogoreso bevel
geven om dien man van Toenggah te roepen en bang, dat men bemerken zou, dat hij
alles had afgeluisterd, stond Troeno snel op en spoedde zich naar het beekje langs
den weg.
Weldra hoorde hij roepen: Man van Toenggah!
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Man van Toenggah! Alsof hij bij het water bezig geweest was, klimt Troeno vlug
de helling op. Het was de djogoreso, die hem riep en op zijn verschijnen hem beval
naar voren te gaan.
Onderdanig en nog bevende van de doorgestane angst, hurkt Troeno neder voor
den assistent-wedono.
- Hoor eens, dit keer laat ik je naar huis gaan. Er is al een andere getuige, maar
denk er aan, en hier werd de stem van het Hoofd bepaald dreigend, ‘als het nog eens
voorkomt, doe je wat ik beveel begrepen?
- Jawel mijnheer, antwoordde Troeno, het hoofd diep buigende, om door
onderdanigheid de toorn van het Hoofd te bezweren, want uit achting deed hij het
niet. Hij kon geen eerbied meer hebben voor een Hoofd, dat zoo gemeen handelde.
- Goed, ga dan maar naar huis, sprak Mas Wonodjojo en een onderdanig afscheid
prevelend, stond Troeno op en verliet met gebogen hoofd en snellen, sluipenden tred
het erf. Eerst toen hij op den weg was, gevoelde hij zich vrij en durfde rechtop gaan.
Het eerst richtte hij zijne schreden naar de woning van den toekang passar, die hij
bedankte voor diens hulp en van zijne invrijheidstelling vertelde. Hij verhaalde hem
van de intrige, op touw gezet ten nadeele van een tweede onschuldige en vroeg hem
of hij ook deze Djojokarso kende.
Een oogenblik bedacht de man zich, toen zeide hij:
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- U moet het niet vertellen, maar Tan Tiauw heeft eene oude vrouw hij zich aan huis,
die de njonja met koken helpt. Die vrouw heeft mij gezegd, dat ze reeds een paar
maal door den Chinees was uitgezonden om de vrouw van Djojokarso te roepen. Hij
heeft eene mooie vrouw, werkelijk zeer mooi, maar ze wilde niet bij den Chinees
komen, naar ze zeide, omdat ze bang was voor haar man.
- Dus is het weder die Tan Tiauw, die den loerah deze Djojokarso heeft
aangewezen? Wat een gemeene Chinees toch!
- Ik denk dat wel. Nu de man weg is heeft de pachter vrij spel bij de vrouw.
Vervuld met deze nieuwe streek van den verachtelijken Chinees, nam Troeno
afscheid en haastte zich om zoo snel mogelijk de dessa te bereiken, want de zon
stond reeds laag.
Het was schemerdonker, toen hij in zijn woning aankwam, waar hij met groote
vreugde door vrouw en dochter ontvangen werd. De beide vrouwen hadden dien
nacht niet kunnen slapen, en zich zeer bezorgd gemaakt. De warong had hun geen
crediet willen schenken, zeker uit vrees voor den loerah, en indien Karsonawi zich
niet over hen ontfermd en hun wat rijst geleend had, zouden ze niets te eten gehad
hebben.
- Karsonawi is niet bang voor den loerah, vond Sainum.
- Hij heeft immers drie zoons, zeide Troeno op verwijtende toon. ‘En hunne
vrienden zijn

Boeka, Pàh Troeno

308
velen, waarvoor zou hij dan bang zijn. Daartegen durft de loerah niet op; de zoons
van Karsonawi zijn niet brutaal, maar evenmin bang. Is er nog wat rijst? Ik heb
honger.
Sainum gaf hem het restant van de rijst, dat hij gretig naar binnen sloeg.
- Daar aan de assistennan heeft men mij maar weinig te eten gegeven, zeide hij,
terwijl hij opstond. ‘Ik ga nu naar de woning van Karsonawi, Hadji Oemar is daar.
Langzaam liep hij naar de warong, waar hij eerst wilde schuiven.
De waronghouder, die de vrouw rijst onthouden had, toen haar man in
ongelegenheid verkeerde, durfde thans niet te weigeren, toen Troeno hem wat tiké
vroeg onder belofte den volgenden dag te zullen betalen. Met welgevallen schoof
Troeno zijne gewone dosis, wat hem bepaald goed deed, na al het doorgestane en
toen hij naar buiten trad en naar de woning van Karsonawi opliep, gevoelde hij zich
als verjongd en dacht niet meer aan leed of zorgen.
In het voorhuis vond hij Karsonawi met Hadji Oemar en op hunne vriendelijke
uitnoodiging nam hij bij hen plaats. Doch voordat hij een strootje opstak, betuigde
hij eerbiedig zijn warmen dank aan den heiligen man, die hem uit zulk eene netelige
positie bevrijd had.
Hadji Oemar wees deze dankbetuiging glimlachend af en zeide dat hij gedaan had,
wat zijn plicht gebood. Als hij het niet gedaan had, zou
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hij schuldig zijn en daarbij, het was gemakkelijk genoeg geweest. Maar, vroeg de
Hadji nieuwsgierig, wat was dat met dat dochtertje van den loerah?
- Zijn dochtertje zal gaan trouwen, zegt men, viel Karsonawi in.
- Met wie? vroeg Troeno.
- Men zegt met den zoon van den loerah van Poerwodadi, antwoordde Karsonawi,
waarop Hadji Oemar voortging:
- Zoolang ik den loerah slechts het andere zeide, scheen hij onverschillig en zelfs
verstoord, maar toen ik dat zeide van zijn kind, verschrok hij hevig, keek mij scherp
aan en zeide niets meer. Hij scheen plotseling omgeslagen.
- Ik zal het u zeggen, maar u moet er niet over spreken, en Troeno verhaalde, hoe
hij gehoord had, dat de loerah zich de vergiffenis van den assistent-wedono verworven
had door zijn dochtertje op te offeren.
- Dat komt ervan wanneer men met Chineezen samen knoeit, sprak Karsonawi
met afschuw. ‘Dat geeft nog ongeluk voor de dessa, als de loerah zoo door gaat.
- Ja stellig. Het Gouvernement heeft ontzettend veel schuld, dat het Chineezen
toelaat, sprak Hadji Oemar en vervuld met eerbied voor den wijzen man, stemden
Karsonawi en Troeno dit onderdanig toe, waarop de Hadji plechtig vervolgde:
- Het is ook niet in orde, dat het ambt van dorpshoofd en van politie in één persoon
ver-
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eenigd zijn. Waar is de werkelijk geschikte dessaman, die dorpshoofd wil worden
als hij voortdurend geplaagd wordt met ketrangan zoeken? Betaling wordt daarvoor
niet gegeven en als de boeven zich beleedigd achten, nemen ze wraak.
Hier hield Hadji Oemar even op en toen vervolgde hij bedaard, maar met
overtuiging:
- Aan de loerahs moet slechts opgedragen zijn het innen der belastingen het toezicht
op de nakoming van bepalingen en voorschiften en wat verder het belang van de
dessa en hare bewoners medebrengt.
Niet meer belast met het opsporen van misdadigers is de oorzaak verdwenen, die
thans vele loerahs tot schurken maakt en hen, uit vrees voor bestraffing, hunne
toevlucht doet nemen tot het beschuldigen van onschuldigen en het overhalen van
anderen tot het geven van valsche getuigenis.
Het tevens niet meer in hunne macht hebbende om de werkelijke daders, de
algemeen bekende bandieten, voor straf te vrijwaren, zal een einde komen aan dat
heillooze gekonkel tusschen dorpshoofden en beruchte roovers, waardoor deze
laatsten bijna nimmer gepakt worden en veiligheid van have en goed onbestaanbaar
is. Verzekerd van den steun eener noodig te vormen krachtige politie en niet meer
belast met dat gehate ketrangan zoeken of wat daarmede in verband staat, zullen de
geschikte personen, die thans niet voor eene benoeming tot dorpshoofd in aanmerking
willen komen, geen bezwaar meer tegen dit ambt hebben
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en zal de moraliteit der loerahs enorm verbeteren. Vooral als de dessaverkiezingen
met hun voorloop van intriges en nasleep van knoeierijen worden opgeheven en de
keuze door het Gouvernement plaats heeft uit een aantal door de dessabewoners op
te geven candidaten. Dan is er een waarborg, dat het benoemen van allerlei gespuis
en personen van slecht gehalte tot het zoo belangrijk ambt van loerah voor goed heeft
afgedaan.
Niet wenschelijk is het een adellijk persoon van elders tot loerah te benoemen.
Het dessahoofd moet iemand zijn, die reeds jarenlang in de dessa woont, er zijn huis
en sawahs of tegals heeft en niet alleen in aanzien staat, maar vooral ook als
dessagenoot het volle vertrouwen van zijn mededessagenooten geniet.
Geen ambtenaar, geen vazal van het Gouvernement moet de bevolking in haar
loerah zien, maar een der hunnen, die voor hunne belangen opkomt en het woord
voor haar doet bij de ambtenaren van het Gouvernement.
Daarom ook is het onnoodig den loerah door het Gouvernement te doen bezoldigen,
maar moet het gemeenebest daarvoor zorg dragen, doch men late dat niet over aan
de dessa, wat tot allerlei willekeur aanleiding zou geven, maar bepale eene kleine
maandelijksche bijdrage per gezinshoofd. Daarentegen schaffe men de gedwongen
diensten af, die een loerah thans mag vorderen en die hoogst ongelijk drukken, daar
de brutalen en weerbarstigen zich daaraan weten te onttrekken ten koste van
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de meer meegaanden en ordelievenden, die daardoor dubbele diensten hebben te
presteeren. Wel echter moet toegelaten worden, dat ieder, die zulks wenscht, in plaats
van het geld op te brengen, volstaan kan met voor den loerah te werken, naar een
maatstaf van bijvoorbeeld een halve dag voor iedere 10 cts.
Thans bestaat feitelijk het omgekeerde en zijn de diensten verplicht, maar worden
door de welgestelden afgekocht. Bij gebrek echter aan een vastgestelden maatstaf
heeft hierbij van de zijde der loerahs de grootste willekeur plaats, waarvan weder de
besten en minst brutalen de dupe worden.
Eene groote verbetering zou deze verandering zijn, die het Gouvernement niets
kost en vooral tot zijn recht zou komen, indien de gedwongen en totaal nuttelooze
gardoe en andere wachtdiensten werden afgeschaft en de zorg voor de veiligheid
geheel werd overgedragen aan de zoo noodig op te richten plattelandspolitie. Nimmer
toch hoort men van daadwerkelijk optreden dier wachtdoenden, wat niet te
verwonderen valt, want bijna geen dessabewoner is genegen 's nachts huis en gezin
alleen te laten en eerder dan zelf te gaan, verpandt hij zijn goed om een
plaatsvervanger te kunnen stellen. Daardoor worden de wachten grootendeels
betrokken door arme lieden, meest opiumschuivers, die uit geldnood zich daartoe
laten vinden en daar als 't ware een beroep van maken. Dat deze lieden zich niet veel
moeite geven om dieven te hinderen en zoo gemakkelijk
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mogelijk, liefst slapend, hun wachtgeld zoeken te verdienen, behoeft geen betoog
en de ontelbare veediefstallen en ondergravingen, niettegenstaande de duizende
gardoewachten, die iederen nacht op Java betrokken worden, geven daarvan het
doorslaand bewijs.
Groot behoeft de toelage van het dorpshoofd niet te zijn, wanneer hij niet meer
verplicht is tot tijdroovende en kostbare politiediensten en ontheven van het
verafschuwde en vernederende eerbetoon dat een urenlang draven en rennen vordert
achter de rijtuigen van alle ambtenaren, wat het aanzien van deze weinig verhoogt,
daarentegen dat van de loerahs zeer veel kwaad doet.1)
De betrekking zal dan door velen begeerd worden en uit den aard der zaak zullen
meestal welgestelde lieden daartoe worden aangesteld, die geen groot salaris noodig
hebben.
Hoog tijd is het, dat men het loerahambt zoo wijzige. Dan zullen de dorpshoofden
geen handlangers meer zijn van rooverbenden of Chineesche woekeraars, doch
bestaan uit de beste en meest ontwikkelde dessabewoners, waardoor zij gewichtige
diensten kunnen bewijzen, zoowel aan de bevolking, waarvan zij dan het volle
vertrouwen zullen bezitten als aan het Gouvernement, dat

1) Hoe zou men het in Holland vinden, als ten plattelande de Commissaris der Koningin,
Gedeputeerden enz. ten allen tijde vergezeld moesten door een escorte van dravende en
hollende burgemeesters? Wie zou dan nog burgemeester willen zijn? En een Javaan is ook
een mensch
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hen dan werkelijk als de vertegenwoordigers van den kleinen man mag beschouwen.
In één woord: dan zullen de dorpshoofden blijken een werkelijk zeer nuttige en
bruikbare schakel te vormen tusschen den kleinen man en de Hoofden, tusschen
bevolking en Bestuur.
Vol aandacht had Troeno geluisterd, met bewondering vervuld over zooveel wijsheid
en nadat hij afscheid genomen had en bij den helderen sterrenhemel, schitterend in
volle oostersche pracht, langs den stillen weg naar huis liep, moest hij erkennen, dat
Hadji Oemar gelijk had en het zeker veel beter zou zijn als alles zoo geregeld was,
maar het was nu eenmaal anders en wat Hadji Oemar wist, dat wist mijnheer de
controleur niet en ook mijnheer de Resident niet; die woonden niet in de dessa, die
hadden daar geen familieleden of vrienden en konden dus niet weten hoeveel onrecht
daar geschiedde en welke afkeurenswaardige toestanden daar heerschten. Daarom
zou het wel altijd zoo blijven of er zou een edele Prins moeten opstaan, die het
Gouvernement verjoeg, de misdadigers strafte en goede Hoofden aanstelde. Dan zou
voor Java een zegenrijk tijdperk aanvangen en de bevolking gelukkig en tevreden
leven onder haar machtigen en rechtvaardigen Vorst.
Zóó dacht Troeno en zóó denken vele eenvoudige inlanders en daarbij richten zij
hun blik naar Midden-Java.
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Veertiende hoofdstuk.
De regentijd was gekomen en dagelijks viel het water bij stroomen neder. Bosch en
veld, door de langdurige droogte dor en met stof bedekt, hadden zich hersteld en als
herleefd vertoonde zich den weelderigen, oosterschen plantengroei in al haar pracht.
De akkers waren bezaaid en beplant en wijd en zijd zag men de jonge rijstvelden
zich uitstrekken, de aarde als met een licht groen kleed overdekkend, waartusschen
hier en daar een dichte boomgroep waar bamboeloten en wuivende palmen hoog
boven de omgeving uitstaken, de huisjes der dessa voor het oog verbergende.
Hooger op het gebergte verminderden de sawahs en werden deze afgewisseld door
tegals, beplant met kadjang en kaspé en met djagoeng, die reeds pluimen vormde en
binnenkort een rijke oogst beloofde.
Ook in Toenggah stonden de gewassen goed en hoopte men op een ruim beschot.
Troeno had de geheele ruimte achter zijne woning met
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djagoeng beplant en reeds had de njonja besar van Kali Bidji hem verzocht, haar
alles te leveren, want zij wilde djagoeng opdoen voor hare vogels en paarden.
Veel was er in de laatste maanden voorgevallen. Kasira was, na een kort
afscheidsbezoek aan hare ouders met haar meester vertrokken naar een zeer ver
afgelegen residentie, waar men ook begonnen was koffieperceelen aan te leggen en
waar haar heer spoedig administrateur hoopte te worden en veel geld dacht te
verdienen.
Sainum was kort daarop bevallen van een flinken jongen en Bohsainum had zich
in die dagen weder als verjongd en levenslustig gevoeld, doch zeker daardoor zich
meer vermoeid dan haar ondermijnd gestel kon verdragen en was later ernstig ziek
geworden. De zware koorsten waren thans gelukkig geweken, maar nog steeds was
de vrouw erg zwak en zoo verouderd en vervallen zag zij er uit, dat men algemeen
dacht, dat zij wel niet lang meer zou leven.
Op verzoek van Sainum had Troeno moeite gedaan scheiding voor haar te krijgen,
doch de modin van Tjandoeredjo wilde geen brief geven. Hij vroeg eerst een gulden
voor kosten en deed toen haar man opsporen. Nadat de man eindelijk gevonden was,
weigerde deze een brief te geven en thans verlangde de modin, dat Sainum veertien
dagen bij hem zou komen, dan zou zij haar brief ten laatste krijgen.
Veel zin had Sainum niet om veertien dagen
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onder priesterlijk toezicht te staan. De gevolgen harer bevalling was zij reeds lang
te boven en thans tot vollen wasdom gekomen, was zij tot een flink gebouwde vrouw
ontwikkeld. Dit scheen eene groote aantrekkingskracht uit te oefenen op mandoer
Kasan van Kali Bidji, wiens vrouw eenigen tijd geleden met een jonge koelie was
weggeloopen en veelvuldig was hij in Sainum's gezelschap.
Troeno was hier niets mede ingenomen, doch had zich ten laatste daarin geschikt
onder beding, dat zijne dochter zoo spoedig mogelijk naar den modin zou gaan om
haar brief te erlangen en dan met Kasan zou trouwen. Doch Sainum wist steeds
nieuwe uitvluchten te bedenken en ging voort in volle vrijheid met den mandoer te
verkeeren.
Zoo bleef de toestand onveranderd en Troeno die den geheelen dag werkte om in
hun onderhoud te voorzien, had 's avonds bij zijne tehuiskomst weinig neiging om
ongenoegen te maken, al bemerkte hij dat de verhouding tusschen zijne dochter en
Kasan steeds onbeschaamder werd.
Van den houtdiefstal werd weinig meer vernomen. De schorsing van Kariomedjo
was reeds ruim eene maand geleden opgeheven en kort daarop werd het huwelijk
van diens dochter gevierd en vertrok deze met haar man naar Poerwodadi.
Wariokromo en de andere beschuldigde uit Tjandoeredjo, Djojokarso, bevonden zich
nog steeds in de gevangenis in de kotta. De vrouw
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van Wario had zich het ongeluk zoozeer aangetrokken, dat ze kort voor den tijd harer
bevalling daar was, kwam te sterven. Vol medelijden had Karsonawi hare beide
meisjes tot zich genomen en voorkwam daarmede den Chinees, die hen reeds als
eene zekere prooi beschouwde. Wel had Tan Tiauw daarna nog eene poging
aangewend om den loerah te bewegen hem de kinderen in handen te spelen, maar
Kariomedjo was door de ondervinding ook langzamerhand wijzer geworden en had
zich daarmede niet willen inlaten. Hij begreep Karsonawi, die zooveel invloed en
aanhang had, te moeten ontzien, vooral van wege diens schoonvader Hadji Oemar,
die van alle knoeierijen op de hoogte scheen gebracht en een geducht tegenstander
zou zijn door de achting, die hij in de kotta genoot.
Ook Troeno ging de loerah voortaan liever uit den weg, want al was dat een arm
man en opiumschuiver, toch had hij bijna aller achting en Kariomedjo was overtuigd,
dat als hij iets tegen den man ondernam de geheele dessa zich aan diens zijde zou
scharen en zijn loerahambt groot gevaar zou loopen. Daarom was het beter hem met
rust te laten, te meer omdat Troeno op onverklaarbare wijze steeds van alles op de
hoogte was en bepaald geheime machten tot zijne beschikking moest hebben. Nog
immer liep hem eene koude rilling over den rug, als hij dacht hoe deze arme
opiumschuiver bekend was met de schande van zijn kind en slechts te
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spreken had om hem voor altijd te schandvlekken.
Het huwelijk van Mas Wonodjojo met het mooie nichtje van den wedono kotta
was dezer dagen voltrokken en heden zou de assistent-wedono zijne vrouw de
assistennan binnen voeren. Er was veel beweging gemaakt, opdat aan den intocht de
noodige geur niet zou ontbreken, vooral Tan Tiauw en nog eenige Chineezen hadden
zich druk geweerd. De poort aan den ingang van het erf was fraai versierd evenals
de voorgalerij en vooraan op het erf was een pondok opgericht, waar een gamelang
het jonge paar een welkom zou toeroepen.
Op de passar waren dansmeisjes voor den minderen man en zou gedanst en
gezongen worden bij het zachte geluid eener anklong. Ver uit den omtrek was de
bevolking saamgekomen en ook velen uit Toenggah hadden zich daarheen begeven,
doch Troeno niet. Hij verkeerde niet in eene stemming om feest te vieren en kon den
tijd daartoe niet missen; voort- altijd voort moest hij, werkend en zwoegend, wilde
hij niet verhongeren.
's Avonds toen de anderen thuis kwamen vol van het genotene, kwam Troeno van
Kali Bidji, waar hij de dorans1) verkocht had, die hij dien dag met veel moeite had
gereed gekregen. Ook Karsonawi keerde van de feesten terug en toen hij Troeno zag,
riep hij deze.
- Pah Troeno, sprak hij, ‘te Tjandoeredjo

1) Patjolsteelen.
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heb ik een bekende uit de kotta gesproken, die mij vertelde dat de man van uwe
dochter door de dansmeid is verlaten en zich heeft opgehangen. Troeno schrok eerst
van deze onverwachtte tijding maar hij herstelde zich spoedig en nam afscheid van
Karsonawi. Nu was Sainum vrij en behoefde ze niet meer naar den modin, maar kon
dadelijk met Kasan trouwen.
Thuisgekomen vertelde hij het nieuws en zeide zijne dochter, dat hij nu verlangde,
dal zij onmiddellijk met Kasan trouwde of alle kennis met den mandoer afbrak.
Sainum mompelde iets tot antwoord en daarmede scheen de zaak afgedaan. Toen
evenwel eenige dagen verliepen en Kasan bleef doorgaan Sainum te bezoeken, zonder
dat van trouwen gerept werd, nam Troeno zich voor de zaak tot oplossing te brengen.
's Avonds, nadat de betaling op de onderneming was afgeloopen, kwam Kasan,
zooals gewoonlijk. Troeno ontving hem, zond Sainum weg en vroeg den mandoer,
wanneer hij nu dacht te trouwen. Kasan gaf geen rechtstreeksch antwoord, doch
zocht uitvluchten, waarop Troeno hem kortaf zeide, dat het nu lang genoeg zoo
geduurd had en dat hij niet wilde, dat zijn dochter een slechte naam kreeg. Wilde
Kasan haar trouwen, dan was dit goed, doch zoolang ze niet getrouwd waren, was
het maar beter, dat hij wegbleef.
Kasan poogde eerst nog door allerlei praatjes Troeno tot andere gedachten te
brengen, doch deze bleef op zijn stuk staan en het slot was dat de mandoer vertrok.
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Sainum was troosteloos, den geheelen nacht lag ze te weenen en 's morgens sprak
ze geen woord. Toen Troeno 's avonds thuis kwam, was zijne dochter er niet en zijne
vrouw wist niet, waar zij heen was. Tegen het middaguur had het meisje haar kind
genomen, haar goed bij elkander gebonden en de woning verlaten; op de vraag van
hare moeder, waarheen ze ging, had ze slechts gezegd dit niet te weten.
Troeno maakte zich ongerust en daar hij bij die onzekerheid toch niet zou kunnen
slapen, begaf hij zich naar Kali Bidji om daar onderzoek te doen. Lang had hij niet
te zoeken, zijne dochter was volgens de lieden met haar kind bij mandoer Kasan aan
huis.
Troeno begaf zich daarheen en vond werkelijk zijne dochter in de woning; de
mandoer was even naar den warong.
Toen Sainum hem zag keek ze verlegen voor zich en beantwoordde zacht zijn
groet.
- Je moeder vertelde, dat je weggegaan was, ik wilde weten waarheen, sprak hij.
- Ik ben hier, luidde schuchter het antwoord.
- Kom je niet terug?
- Neen.
- Dus je wil de bijzit worden van een mandoer, zooals menschen van perceelen
dat doen?
- Het kan mij niet schelen, ik ga niet naar huis terug.
Mandoer Kasan kwam binnen. Hij schrok wel eenigszins van de aanwezigheid
van Troeno, doch

Boeka, Pàh Troeno

322
herstelde zich spoedig; waarvoor zou hij bang zijn? Het was zijn huis en als die
dessaman het hem lastig maakte, dan zou hij hem eens laten zien hoe gemakkelijk
een mandoer eenige lieden bij elkander kreeg, om iemand met een pak slaag de
onderneming af te jagen.
Doch zoover behoefde het niet te komen. Toen Troeno zag, dat zijn dochter vast
besloten was niet in de ouderlijke woning terug te keeren, vond hij het onnoodig daar
nog langer op aan te dringen. Daarbij was Kasan zeer dikwijls belast met het keuren
van de materialen, die hij aan de onderneming verkocht en het zou er leelijk voor
hem uitzien, als de mandoer uit nijd zijn werk afkeurde. Wat zou hij moeten beginnen,
als hij op Kali Bidji niet meer mocht leveren? In de dessa viel niet genoeg te verdienen
om daarvan te kunnen bestaan en Tan Tiauw had wel altijd iets noodig, maar betaalde
nooit wat overeengekomen was en met zulke gemeene Chineezen had Troeno liever
niets te maken. Neen, dan was het beter, nu zijne dochter eenmaal besloten was bij
den man te blijven, zich daar niet verder tegen te verzetten, maar van den nood een
deugd te maken. In den grond was Sainum niet slecht en zou haar vader gaarne
steunen, daarvan was Troeno verzekerd; ze zou stellig zorgdragen, dat haar nieuwe
man hem wat hielp bij het keuren zijner waren en de prijs daarvan zoo hoog mogelijk
stelde.
Hij sprak dus, alsof niets bijzonders was voor-
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gevallen, nog eenigen tijd met den mandoer en toen hij afscheid nam, wisten Sainum
en Kasan dat Troenokromo in het geval berustte en men op goeden voet met elkander
stond.
Bohsainum nam de zaak echter niet zoo licht op, haar lijdend gestel maakte haar
zwaarmoedig en zij beklaagde zich voortdurend over hare beide kinderen, die zoo
weinig om hunne ouders gaven. Hare zwakte nam snel toe en ten laatste kon zij zich
niet moer oprichten. Een oogenblik scheen beterschap te komen, nadat Troeno het
geld voor de djagoeng ontvangen had en haar eenige dagen opium kocht, maar weldra
was dat geld verbruikt, want er moesten zooveel hoognoodige zakengekocht worden.
Op een avond kwam Troeno met het bericht tehuis, dat Wariokromo den volgenden
dag voor den landraad zou komen. Bohsainum bleef onverschillig bij het vernemen
dezer tijding en het scheen Troeno toe, dat het erg slecht met haar gesteld was.
Werkelijk werd ze dien nacht veel erger, zoodat Troeno 's ochtends niet durfde gaan
werken, maar bij haar bleef.
Geheel alleen aan het ziekbed zijner vrouw kwamen hem vele voorvallen van
vroeger voor den geest en onwillekeurig dwaalden zijne gedachten af naar den armen
man, die heden terecht zou staan en die al mocht het geluk hem gunstig zijn en hij
na deze lange voorloopige hechtenis zijn vrijheid herkrijgen, toch nimmer zijne
vrouw zou wederzien, gestorven zonder dat hij haar had kunnen troosten......
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Kariomedjo was reeds den vorigen ochtend naar Poerwodadi gereden, waar de
getuigen verzameld waren. De wedono had allen nog eens de verklaringen voorgelezen
en na laten zeggen, die ieder voor den landraad had af te leggen en nadat alles zoo
voldoende voorbereid was, gaf hij Kariomedjo de stukken en beval hem de getuigen
naar de kotta te geleiden en bij den djaksa verdere orders te vragen.
Op den namiddag kwam men in de kotta aan. De djaksa nam allen nog eens in
verhoor en vergeleek de verklaringen met de stukken. Alles liep vlot van stapel en
na afloop gaf het Hoofd hun orders voor het nachtverblijf, terwijl de loerah, die na
het voorgevallene niet aan Hadji Oemar gastvrijheid durfde vragen, verlof kreeg zijn
paard bij den wedono-kotta te stallen.
Aan de wedanan ontving hem de schrijver, die hem een plaats voor zijn paard
aanwees. Nadat de loerah het dier op stal gezet en verzorgd had, wilde hij de kotta
ingaan om rijst te koopen en zich eens wat te verzetten; er waren zulke mooie
dansmeisjes in de stad. Terwijl hij echter het voorerf overstak, zag hem de wedono,
die bij de lamp in de voorgalerij op een luierstoel lag klimaat te schieten. Het Hoofd
riep hem, waarop Kariomedjo naderkwam en onderdanig nederhurkte.
De wedono-kotta kende het geval van Wariokromo eenigszins en zou morgen, als
de zaak voorkwam, in den landraad zitting hebben. Daar hem de toedracht evenwel
niet heel duidelijk was,
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wilde hij van deze gelegenheid gebruik maken om door den loerah van Toenggah
iets naders te vernemen.
- Jij bent immers de loerah van Toenggah, die getuige is in de strafzaak van die
beide houtdieven?
- Jawel mijnheer, antwoordde Kariomedjo, terwijl hij een sembah maakte.
- Er zijn immers twee beschuldigden?
- Jawel mijnheer. Zij heeten Wariokromo en Djojokarso.
- Hoeveel getuigen zijn er?
- Getuigen in de zaak Wariokromo zijn Karto ten eerste en dan Oerip en Somo.
In de zaak van Djojokarsa zijn getuigen ook Karto en Oerip en daarbij ik zelf.
- Die zaak is toch die, welke door den controleur zoo perloe gemaakt is en jij bent
daar indertijd immers voor geschorst? vroeg het Hoofd scherp.
- Jawel mijnheer, erkende de loerah onderdanig buigend, zoodat zijn hoofd bijna
den grond raakte. Hij gevoelde zich niets op zijn gemak.
- En nu heb je klaarheid gekregen en bent zelf getuige?
- Jawel mijnheer.
De wedono vond dit verdacht en wilde zekerheid hebben of de beschuldigden,
over wier lot hij morgen te oordeelen zou hebben, werkelijk schuldig waren of dat
de geheele beschuldiging zooals meer gebeurde, kunstmatig in elkander ge-

Boeka, Pàh Troeno

326
gezet was. Daarom het dorpshoofd scherp opnemende, liet hij zijne vragen snel op
elkander volgen, ten einde daardoor den loerah te overbluffen en in den war te
brengen, zoodat die zijne antwoorden niet meer met zorg zou kunnen overleggen en
pasklaar maken.
- Wat betreft die zaak van Djojokarso, wie heeft gezien, dat hij hout kapte?
- Eigenlijk, degene, die hem gezien heeft is degene, die Karto heet.
- Praat niet zoo langdradig, viel het Hoofd heftig uit en vroeg onmiddellijk daarop:
- Wanneer heeft die dat gezien?
- Ik weet het niet, ontviel den loerah in zijn vrees voor den toornigen wedono en
bemerkte te laat, hiermede een groote domheid gezegd te hebben.
- Dus die Karto heeft het gezien en weet niet wanneer. Heeft hij het misschien
gedroomd? Die Oerip wat weet die van deze Djojokarso?
- Hij zegt dat Djojokarso hem aangeboden heeft hout te leveren uit het bosch van
Toenggah.
- Waar is die man vandaan met dien gekken naam van Oerip?
- Het is een man van Tjandoeredjo.
- Heeft hij daar een huis en eene vrouw?
- Neen mijnheer.
- Dus hij heeft geen vrouw en geen huis, en is een alleen loopende man?
- Jawel mijnheer.
- Dus een man, die geen huis heeft en geen
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vrouw, die wordt gevraagd om hout te koopen? Wat moest die met dat hout doen?
- Ik weet het niet, prevelde de loerah, innig beschaamd dat de wedono-kotta hem
zoo aan de kaak stelde. Hij gevoelde, dat het Hoofd hem een gemeen sujet vond en
den geheelen toeleg doorzag.
- Waarvan moest die dat betalen? ging de wedono voort. ‘Of is het misschien een
welgesteld man, als hij niet eens een huis heeft?
- Neen, dat is hij niet.
- Hij schuift zeker.
- Jawel mijnheer.
- Dus ronduit gezegd, heeft die Djojokarso schuld?
Kariomedjo beefde, hij wist niet wat te antwoorden, maar onder den scherpen blik
van den wedono-kotta gevoelde hij hoe juist dit weifelen het domste was, wat hij
doen kon en snel een besluit nemende, zeide hij:
- Ik weet niet wat de landraad zal zeggen.
- Smeerlap, wat vraag ik van den landraad? riep de wedono in toorn ontstoken.
‘Ik vraag wat jij denkt?
- Ik kan dat niet beoordeelen, ik ben maar een dom mensch, zeide Kariomedjo
zacht.
- Jij kan dat niet? En jij bent getuige!
- Jawel mijnheer, stemde de loerah toe. Hij kon niet meer denken, hij was totaal
in de war en gaf het op om dezen wedono een rad voor de oogen te draaien.
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- Wat wil je dan getuigen, als je niet weet of de man schuld heeft?
Weifelend antwoordde de loerah: ‘De man maakte een bankje en heeft mij verteld,
dat hij dat hout in mijn bosch gekapt had.
- Je liegt! riep de wedono. ‘Er zijn zooveel groote boomen geheel weg en hoeveel
hout gaat er aan dat bankje? Je doet niets dan liegen. Morgen zeg je de waarheid,
versta je?
- Jawel, beloofde de loerah gedwee.
- Je kunt gaan, sprak het Hoofd gestreng, waarop Kariomedjo een afscheid
mompelde en na een diepe sembah opstond en zich verwijderde in de duisternis.
De wedono sloeg de latten van den stoel uit en legde gemakkelijk zijne beenen
daarop. Met ergernis dacht hij aan de zaak, waarin hij morgen recht moest spreken.
De Resident was woedend geworden, toen de controleur hem van de onbeschaamde
vee- en houtdiefstallen mededeeling had gedaan en eischte, dat een paar daders
gestraft zouden worden. Dit was aan alle landraadsleden bekend en nu ieder wist,
dat eene veroordeeling verlangd werd, was het zeer de vraag of men zich wel veel
moeite zou geven om na te gaan of de beschuldigden werkelijk schuldig waren en
men maar niet eenvoudig het ‘schuldig’ zou uitspreken. Weder zouden dan twee
onschuldigen de dupe worden van die heillooze combinatie van loerahambt en politie
in één hand.
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Hoe lang nog zal Java verstoken blijven van een feitelijke plattelands politie? Wanneer
eindelijk zal de Regeering het tot haar plicht rekenen om de bezittingen van den
dessaman, zijne kleeding en sieraden, zijn vee en oogst tegen dieven en roovers te
beschermen, waar zij openlijk de onveiligheid erkent en de onbetrouwbaarheid der
bestaande dessapolitie door voor Hare koffietuinen en Haar opiumregie afzonderlijke
politiecorpsen aan te stellen?
Of moeten soms alleen Gouvernementskoffie en Gouvernementsopium bewaakt
worden en kan de dessaman overgeleverd blijven aan de willekeur van bandieten?
Hoe kunnen bestuurshoofden met werk overladen politietoezicht uitoefenen en
dieven opsporen als hun geen geschikt personeel ten dienste staat en hun voor
spionnen en reisonkosten hunner zendelingen slechts een zeer onvoldoend bedrag
ter beschikking gesteld wordt?
De wedono stak een strootje aan, trok den rook naar binnen en blies de wolkjes
langzaam uit. Hij keek ze na en staarde naar buiten in het duister voor hem, waar het
zwakke licht van de lamp niet bij machte was door te dringen en de kruinen der
boomen zich donker afteekenden tegen den helderen sterrenhemel. Was hij maar
machtig, kon hij maar handelen, zooals hij wilde, dan zou hij wel een politie voor
het platteland kunnen vormen, die werkelijk dien naam verdiende.
Op iedere onderdistrikt en distrikthoofdplaats
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moest een politiepost zijn. Daar dienden geplaatst te zijn minstens twee mantries
politie, omdat de dienst, dag en nacht, voor één persoon te zwaar zou zijn. Verder
ongeveer twintig oppassers.
De post moest bestaan uit eene woning voor iedere mantri en tien woningen, ieder
voor twee gezinnen voor de oppassers, alles op een afgesloten terrein vereenigd met
afzonderlijke erven en door het Gouvernement gebouwd en onderhouden. Verder
een groote stal met twintig of dertig paarden, ook allen door het Gouvernement aan
te schatten en te voeden.
Laat men de oppassers in de kampong of dessa wonen en geeft men hun eene
toelage voor de aanschaffing van een paard en het onderhoud daarvan, dan zal nimmer
het doel: eene flinke politie’ bereikt worden. Want de onbeschaamde roovers, die
thans de huizen platbranden en de paarden vergiftigen of verminken van de loerahs
en assistent-wedono's, die hun het leven te lastig maken, zouden deze wraakmiddelen
even zeker op de politieoppassers toepassen. Als op deze wijze dan eenigen groot
nadeel was toegebracht, dan zouden vanzelf de andere oppassers zich aan dit
voorbeeld spiegelen en zou het onvermijdelijk gevolg zijn, dat juist de gevaarlijkste
en brutaalste roovers door hen ontzien werden, waardoor weinig bemerkt zou worden
van het nut der politie.
Geen half werk mag de inrichting eener politie zijn, maar integendeel moet alles
betracht worden om de oprichting op deugdelijke grondslagen te
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doen rusten en de klippen te vermijden, waarop de geheele zaak reeds dadelijk zou
stranden.
Huizen en stallen vereenigd tot een post, zal het den roovers niet gemakkelijk
vallen, daaraan hun wraak te koelen en mocht het hun al eens gelukken een enkel
paard waardeloos te maken, dan draagt daarvan het Gouvernement de schade zooals
behoort, en niet de oppasser, die zijn plicht doet.
Ook mag op dit corps in geen geval het systeem van overplaatsingen worden
toegepast, dat bij andere diensttakken zooveel geld verslindt. Maakt het reeds hij
andere corpsen, dat de beambten voortdurend voor hun onbekende toestanden en
personen geplaatst worden en nimmer tijd hebben zich daar volkomen mede vertrouwd
te maken, wat toch zoo noodig is voor eene goede uitoefening van hun ambt, bij een
politiecorps, waarvoor kennis van het terrein, sluippaden en misdadigerscomplexen
een hoofdvereischte is, zouden overplaatsingen al hoogst onverstandig zijn. Slechts
de mantri, die bevorderd wordt en de oppasser of mantri, die men verdenkt te heulen
met dieven of helers (Chineezen) moeten overgeplaatst worden, doch in dit laatste
geval als straf en ernstige waarschuwing, waarop bij herhaling onverbiddelijk ontslag
moet volgen.
De oppassers verzekerd, dat bij goed gedrag hun geen overplaatsing te wachten
staat, zullen de erven hunner woningen beplanten, de vruchten oogsten en zich te
midden van hun gezin tevreden
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en gelukkig gevoelen, een groote factor voor ijver en nauwgezette plichtsbetrachting.
Moet de politie in de havensteden en hoofdplaatsen wachtposten betrekken en
rondes doen, geheel anders zal de werkkring van de plattelandspolitie dienen te zijn.
Ondoenlijk zou het zijn, alle wegen behoorlijk te doen bewaken; daarvoor zouden
bij de groote uitgestrektheid van vele onderdistrikten, deze ieder honderden oppassers
noodig hebben, waarmede de zaak ontzettend kostbaar zou worden en waarbij
misschien niet eens de veiligheid verzekerd werd.
De politieposten moeten zijn de centra, vanwaar oppassers te paard worden
uitgezonden naar de dessa, waar een misdaad gepleegd is. Wanneer een vijftal dezer
oppassers, bij belangrijke gevallen onder leiding eener mantri en anders onder een
der oudste hunner onmiddellijk na ontvangen bericht vertrekken, dan kunnen zij ter
plaatse een onderzoek instellen en daarna onverwijld overgaan tot opsporing of
achtervolging der dieven. Daartoe kunnen zij gezamenlijk een spoor volgen of wel
zich verdeelen en volgens een bepaald plan te werk gaan, huiszoekingen doen enz.,
waarbij het geen bezwaar behoeft te zijn zoo terugkeer vóór den nacht minder
gewenscht is, daar iedere loerah verplicht moet zijn hun en hunne paarden
nachtverblijf te verschaffen. Vooral bij veediefstallen zal het eene ware klopjacht
zijn om, geholpen door te verkrijgen inlichtingen en spionnenberichten, het vee te
achterhalen. Waar over geheel Java de
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misdadigers en rooverbenden verspreid zijn en als het ware een genootschap vormen,
waarvan de leden, tenminste wat naam en woonplaats betreft, aan elkander bekend
zijn, daar zal het opsporen daarvan in het uitgestrekte binnenland geen gemakkelijke
taak zijn.
Onvermoeid, bij ieder misdrijf opnieuw, dient jacht gemaakt te worden op dit
gespuis tot de schrik er in komt en degenen, die niet gevat zijn, uit vrees voor deze
onvermoeide vervolging, nimmer verwacht van een Gouvernement, dat hen tot
dusverre ongestoord liet, van verder opereeren afzien en zich gewennen op andere
wijze aan den kost te komen.
Opzoeken van gestolen vee en paarden, inlichtingen inwinnen omtrent de
slachtplaatsen en de verkoopers van het vleesch, het bespieden en in het oog houden
van opkoopers van gestolen goed en van bekende slechte sujetten, alsmede het leggen
van hinderlagen op kruispunten van wegen of overal, waar vermoed wordt, dat bij
dag of nacht gestolen vee of goed zal worden vervoerd, zullen meer bijdragen tot
bevorderen van de veiligheid en tot het in discrediet brengen van het thans zoo
aanlokkelijk rooverleven, dan het toevoegen van oppassers aan de overigens weinig
betrouwbare dessahoofden.
Twintig oppassers, verdeeld in vier ploegen, ieder van vijf man, op de hoofdplaats
van het onderdistrikt, goed bereden en ten allen tijde beschikbaar om uit te rijden,
zullen meer presteeren
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dan het driedubbele aantal over de vele, dikwijls ver uit elkander gelegen dessa's
verspreid.
En moge al den eersten tijd de dienst zwaar en ondankbaar zijn bij de onbekendheid
met sluippaden, helers en beruchte dieven, allengs zal dit anders worden en zullen
de oppassers, zoo goed als de dieven, de verborgen paadjes en achterwegen kennen;
zullen lijsten opgemaakt zijn, waarop de namen en verblijfplaatsen voorkomen van
alle geroutineerde- en gelegenheidsdieven, die ook thans door iedere dessaman
kunnen worden aangewezen, maar juist daar, waar men dit moest weten, bij de
onderdistrikthoofden gewoonlijk onbekend zijn.
Niet ondergeschikt aan assistent-wedono's of andere bestuursambtenaren, maar
geheel daaraan onttrokken moot de politie rechtstreeks staan onder het oppertoezicht
van den Officier van Justitie, daarin bijgestaan door de landraadvoorzitters.
Voor elke drie onderdistrikten, dus over een politie-macht van zes mantries en
zestig oppassers stelle men een hoofdmantri aan en voege aan iederen
landraadvoorzitter twee of drie inspecteurs toe met den titel van adjunkt-djaksa, die
namens hem toezicht uitoefenen op oppassers, mantries en hoofdmantries.
Natuurlijk dienen de hoofdmantries uit de mantries gekozen en de adjunkt-djaksa's
weder uit de hoofdmantries. Zeer aan te bevelen zou het zijn slechts die hoofdmantries
tot adjunkt-
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djaksa te benoemen, die door een goed geslaagd examen bewezen hebben voor eene
bevordering tot djaksa in aanmerking te kunnen komen, waarbij van het beginsel
moet uitgegaan worden dat de djaksa, belast met de instructie van alle strafzaken,
daartoe de noodige bekwaamheden en rechtskennis dient te bezitten.
Als op deze wijze voor het ambt, van djaksa en hooger de toegang slechts open
staat langs den ladder van mautri en hoofdmantri bij de politie en dus zoodoende
voor de mantries den weg gebaand is om door ijver en kunde tot een hoogen rang
op te klimmen, dan kan men niet alleen strenge eischen stellen aan de aspiranten
voor mantri, wat aangaat hun karakter en opvoeding, doch ook daarvoor voornamelijk
zonen nemen van Hoofden, wat het aanzien der politie zeer zal verhoogen en daardoor
haar werk vergemakkelijken.
De kosten van deze politiemacht zijn natuurlijk hoog, doch niet te hoog voor het
doel, dat daarmede bereikt wordt. Niet te hoog voor het schenken van orde en rust
aan de onder boevenhierarchie gebukt gaande bevolking; niet te hoog voor het
verzekeren van veiligheid van have en goed aan den vlijtigen en arbeidzatnen
dessaman1).

1) Het Koloniaal Verslag van 1900 zegt dat de veiligheid van personen en goederen op Atjeh
niets te wenschen overlaat, de veiligheid van personen en goederen op Java was over het
algemeen bevredigend. Hiermede erkent het Gouvernement zelf, dat de veiligheid op het
eerst kortelings onder rechtstreeksch Bestuur gebrachte Atjeh beter is dan op het reeds zoo
lang aan het Hollandsch gezag volkomen onderworpen Java.
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Niet te hoog ook waar het een einde maakt aan het gekonkel van dessahoofden met
roovers en bandieten en daardoor minder kans bestaat, dat arme inlanders, die niets
misdreven hebben, valschelijk beschuldigd, in naam der Hollandsche Gerechtigheid
door beulshanden worden vermoord.
De oppassers zouden verdeeld kunnen worden in drie klassen van f 10. -, f 12.50
en f 15. -; de mantries geve men f 25. -, de hoofdmantries f 45. - en de adjunkt-djaksa's
f 75. - per maand en allen vrij reizen, woning en paard. Op Java zijn omstreeks
veertienhonderd onderdistrikten en distrikten, waarvan de steden afgaan, die reeds
eene geregelde politie bezitten; verder zijn er ongeveer tachtig landraden, zoodat de
geheele, op deze wijze te vormen politiemacht over gansch Java, met inbegrip van
onderhoud aan gebouwen en rijdieren, niet meer dan een zeven à acht millioen 's
jaars zou kosten of 25 à 30 ets per inwoner. Mag dat bedrag een onoverkomelijk
bezwaar zijn om de eerste plicht na te komen aan iedere Regeering opgelegd: ‘het
verzekeren van orde en veiligheid? Misschien zullen er onderdistrikten zijn, minder
uitgebreid of weinig ontgonnen, waar met de helft van bovengenoemd aantal oppassers
volstaan kan worden, terwijl later, als eerst eene rationeele opruiming onder de
bandieten heeft plaatsgevonden, vermoedelijk ook in andere onderdistrikten de
politiemacht zonder schade wat verminderd kan
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worden. Het geschatte bedrag mag dus als een maximum worden beschouwd. De
werkelijk benoodigde som zal bovendien belangrijk lager worden, doordat, hetgeen
thans wordt uitgegeven aan opium- en andere politiecorpsen, welke dan overbodig
zijn, aan de kosten in mindering gebracht moet worden. Toch zullen nieuwe
belastingen noodig blijken, maar al is het waar dat de inlander reeds zwaar, te zwaar
belast is, zoo zal het onschadelijk maken van het veelvuldig geboefte een groot
voordeel voor hem zijn, vooral economisch en mag aangenomen worden dat in ieder
geval veiligheid met eene geringe verhooging van lasten meer aan de welvaart
bevordelijk zal zijn dan een voortduren der tegenwoordige schandelijke toestanden.
Men belaste echter niet zonder aanzien des persoons, waardoor thans het hoofdgeld
voor velen zoo onbillijk is, maar bepale zich tot het meer welgestelde gedeelte der
bevolking, dat hoofdzakelijk baat zal hebben bij de oprichting eener goede politie.
De rijkdom van den dessaman bestaat grootendeels uit zijn vee zoodat eene
belasting daarvan te heffen als het ware eene soort vermogensbelasting vormt. Indien
van iederen buffel 50 centen, van iedere sapie 25 cent per jaar geheven werd, dan
zou reeds een groot gedeelte van het jaarlijks voor de politie benoodigde bedrag
verkregen zijn.
Zeker, de dessaman zal mopperen en het onaangenaam vinden weder eene nieuwe
belasting te moeten opbrengen, doch als men hem ontslaat van de verplichte
wachtdiensten, dan zal hij spoe-
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dig vrede hebben met die heffing ten voordeele eener politie, welke hem verlost van
de brutale roovers, die onbeschaamd zijn vee stelen en een losprijs van f 20. - en
meer per stuk durven eischen. Die in een enkelen nacht de woning leeg halen, provisie,
sieraden, kleeding, alles medenemen, wat met zooveel moeite verzameld is en die
maken, dat spaarzaamheid en vlijt meer en meer als onnutte eigenschappen worden
beschouwd. Doch men verlange niet te veel van het reeds zoo geschokte vertrouwen
van den inlander en heffe de belasting eerst, nadat de gedwongen wachtdiensten zijn
afgeschaft (ook in de dessa) en nadat de politie is opgericht cn in werking gesteld.
Wat nog aan het jaarlijksche bedrag ontbreekt, zoeke men daar, waar reeds lang
het geld gezocht had moeten worden, ook voor zoovele andere dringend noodige
verbeteringen.
Waar toch is meer grond om belasting te heffen, ten einde de kosten te bestrijden,
noodig voor het welzijn van de bevolking, dan bij diegenen, die reeds jarenlang op
die bevolking teeren, haar uitzuigen en ten haren koste zich schatten verwierven.
Vanwaar is het geld gekomen, dat zoovele Chineezen in staat stelt in prachtige
paleizen te wonen en equipages te houden, waarbij het span van den Resident een
pover figuur maakt?
Vanwaar is het geld gekomen, dat weder hoofdzakelijk Chineezen in het bezit
stelde van suikerfabrieken, koffieplantages, uitgestrekte particuliere
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landerijen en zooveel meer dat groote kapitalen vordert?
Is soms ooit een Chinees met meer geld op Java gekomen dan noodig voor een
enkel bordje rijst?
Is al die rijkdom, al dat bezit en zooveel meer dat door de Vreemde Oosterlingen
naar China en andere landen is overgemaakt niet ontnomen aan de bevolking,
ontnomen bijna geheel aan den dessaman?
Wie kan de wedono ongelijk geven, dat hij deze vragen stelde?
Het is waar, ook de Hollanders nemen geld mede naar hun land, maar omgekeerd
wordt ook veel geld uit Holland in Indische handelszaken, in koffie- en
thee-ondernemingen gestoken, waaraan door den inlander wordt verdiend. Maar de
Vreemde Oosterlingen, zij brengen niets mede, zij verhoogen de welvaart niet der
bevolking, al schijnt het soms zoo, zij zijn de bloedzuigers, die den armen Javaan
steeds meer bloed aftappen, totdat hij er onder zal bezwijken.
De geslepen Arabier, die in lijnwaden en sieraden handelt, de sluwe Chinees, die
zijne waren aan den man brengt, zij zijn in schijn slechts de onmisbare tusschenhandel,
in schijn slechts bevorderlijk aan het verhoogen van het importcijfer, hun doel is
woeker, geld en bloed (vermomde slavenhandel) afpersen van de bevolking, op welke
wijze ook.
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Die lijnwaad en warenhandel is de dekmantel, die hun verderfelijk streven moet
verbergen en hun de bescherming verzekert der enkele importhuizen, die ziende
blind niet begrijpen, dat eene welvarende bevolking, bevrijd uit de macht van
Chineesche en Arabische woekeraars, grooter koopkracht zal hebben dan een steeds
meer verarmend land en dat de pronkzieke Javaan, indien hij slechts geld heelt,
werkelijk geen aansporing behoeft, om zich nieuwe kleeding aan te schaffen en
daarvoor gaarne uren ver loopt naar een groote passar. Bovendien bewijzen zoowel
Madoereezen als inwoners van Bawean thans reeds, zeker even geschikt te zijn als
Vreemde Oosterlingen voor het slijten aan den kleinen man.
Waarom zouden de importhuizen zich voor den tusschenhandel niet tot Europeanen
kunnen wenden, waardoor vele Hollanders en Indo's aan eene kostwinning geholpen
zouden worden, terwijl dan den inlander als koopman op passars en langs de wegen
een nieuwe bron van bestaan geboden wordt.
De kans op verlies zou stellig niet grooter zijn dan thans en faillisementen met
deficit van een ton en meer, waarvoor de Chineezen zoo meesterlijk, soms kort
achtereen, den importhandel weten te plaatsen, zouden voor goed hebben afgedaan.
Het eenige, wat niet te ontkennen valt, is, dat het zeker gemakkelijker is om al zijne
waren aan een paar Chineezen over te doen, doch daartegenover staan de
moeilijkheden als de tijd van betaling komt.
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In ieder geval het algemeen belang vordert krachtige maatregelen tegen de Vreemde
Oosterlingen. Nog is het tijd, nog zijn de indringers niet machtig genoeg om onlusten
te verwekken, waar de inlandsche Hoofden en de bevolking het zeker zullen
toejuichen, dat hunne vampiers eindelijk eens naar verdienste worden aangepakt.
Wie toch hebben meer dan dezen te lijden van de bescherming, die Chineezen en
Arabieren van het Gouvernement genieten? Hoe weinig assistent-wedono's, zelfs
wedono's zouden er bij nauwkeurig onderzoek blijken te zijn, die zich niet in de
macht bevinden van deze gele woekeraars, terwijl de bevolking steeds dieper bij de
vreemde indringers in de schuld komt.
Sommigen verwachten daartegen veel heil van landbouw en credietbanken, maar
de uitkomst zal niets dan teleurstelling baren. Die banken kunnen de inlanders niet
beletten om ook voortaan zich tot Chineezen en dergelijken te wenden, slechts indien
zij in het oog van den dessaman bepaald groote voordeelen bieden, zou hij zijne
natuurlijke vrees voor Hollanders en Hollandsche instellingen overwinnen en zich
tot die banken wenden.
Wat zouden die voordeelen moeten zijn? Lage rente zal men denken. Nu is dit
zeker een voordeel voor iemand, die deze rente betalen moet, maar de inlander denkt
zelden aan de toekomst of dus die rente, welke hij later zal moeten vergoeden lager
is, maakt voor hem op
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het oogenblik, dat hij het geld opneemt minder uit, dan zal hij slechts vragen: ‘waar
krijg ik het meeste? Alleen dus door bij lage rente toch minstens evenveel voorschot
te geven als de woekeraars, zou eene credietbank toeloop krijgen. Doch hoe kan ooit
eene bank, die zich houdt aan de bepalingen, evenveel voorschot verstrekken als een
Chinees, die geld geeft niet alleen op de oogst, maar ook op het erf, op het huis, op
het vee, zelfs dikwijls op niets, slechts met het doel den zorgeloozen inlander in zijne
macht te krijgen om daarna de man met duivelachtige geslepenheid te kunnen
exploiteeren, steeds aandringende op rentebetaling en daartoe nu eens sieraden, dan
weder kleedingstukken of wapens eenvoudig in beslag nemende tegen een willekeurig,
door hem zelven, vast te stellen prijs. Ja soms zoover gaat met afbetaling te verlangen
in den vorm van warm vleesch en onder voorgeven, het kind tot hulp in huis te nemen,
zich feitelijk het maagdelijk dochtertje van zijn slachtoffer toeëigent en daarmede
handelt naar believen.
Hoe kan nu ooit eene fatsoenlijke bank met zulke bloedzuigers concurreeren?
Gesteld eens, dat een inlander er toch toe overging zich tot de bank te wenden en
daar het hoogste te verkrijgen voorschot opneemt, wat zal er dan gebeuren?
Ieder, bekend met de gewoonten van den Javaan, zal moeten toestemmen dat het
grootste gedeelte van dat geld spoedig verdwenen zal zijn,
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waarna de man met het overschot zeer zuinig zal moeten leven om den oogsttijd te
halen.
Wanneer in dien kwaden tijd onze vriend Chinaman, natuurlijk zeer toevallig,
eens aankomt, een praatje maakt en in eene milde bui den man een som gelds aanbiedt,
welke Javaan zou dan weigeren? Dat hij daardoor op zich neemt, dat bedrag met
woekerrente later terug te betalen, kan moeilijk een bezwaar voor hem zijn; komen
die tijden, dan komen die zorgen; hoofdzaak is dat hij nu geld heeft, zich fraai kan
uitdossen en op geen cent behoeft te zien en wat is in de oogen van den Javaan grooter
ongerief, bijna schande zelfs, dan dit te moeten doen. Zoo komt hij toch in handen
van den woekeraar en dan is er geen sprake meer van geld opnemen bij eene
credietbank; daarvoor zorgt de Chinees wel, die geen slachtoffer loslaat zoolang er
nog wat van te halen is. Om deze reden zullen ook de duizende inlanders, die thans
reeds in de strikken van Chineesche en Arabische woekeraars zijn verward, geen
baat hebben bij mogelijke oprichting van credietbanken. De Chinees kent te goed de
macht van het geld en weet daar zijn voordeel mede te doen. Zeer vele loerahs staan
dan ook onder den invloed van de woekeraars en zijn dezen op allerlei wijzen in hun
bedrijf behulpzaam, terwijl het de vraag is of de assistent-wedono's, die veel onder
schulden gebukt gaan, wel geheel onafhankelijk van hen zijn.
De vrijheid, die Vreemde Oosterlingen in onze
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Oost genieten is inderdaad een kanker, die het welzijn van de bevolking verwoest.
Geen middelen tot verbetering van den economischen toestand van den inlander
zullen helpen zoolang deze kanker niet krachtig bestreden en het kwaad met wortel
en al uitgeroeid is.
In Amerika, in Australië, op de Philippijnen, overal heeft men ingezien dat toelating
van gele rassen verderfelijk is, zoowel voor de oorspronkelijke als voor de blanke
bevolking, doch alleen in ons Indië begrijpt men dat niet en wanneer een enkel
persoon het waagt te wijzen op de noodlottige gevolgen van deze kortzichtigheid,
dan verheft zich een storm van verontwaardiging bij handelsfirma's en anderen, die
òf meenen dut de Vreemde Oosterling hun onmisbaar is òf de hun bekende welvarende
Chineezen en Arabieren zoo voorkomend en onschadelijk vinden en zoo gewend
zijn aan den huidigen toestand, dat zij Indië en vooral Java zich niet zonder hunne
gele vrienden kunnen denken.
Hoog tijd wordt het dat de oogen in Holland opengaan en de Regeering inziet,
waar de eigenlijke oorzaak schuilt van de armoede op Java en tot de overtuiging
komt, dat geen welvaart mogelijk is, noch voor den inlander, noch voor den minder
welgestelden Europeaan en Indo, zoolang de Vreemde Oosterlingen niet verwijderd
zijn.
Zoolang Chineezen en Arabieren ongestoord doorgaan zich te verrijken ten koste
van de bevolking, zullen alle maatregelen om deze laatste in voordeeliger
omstandigheden te plaatsen als:
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vermindering van belastingdruk, verbetering van irrigatie, van cultuur enz. enz., ten
slotte slechts voordeel brengen aan de gele parasieten, die den inlander uitzuigen,
daarbij gebruik makende van zijne zwakheden. Zoolang Vreemde Oosterlingen bijna
den geheelen handel in het binnenland in handen hebben, zal ook de toestand van
onbemiddelde Europeanen en Indo's even treurig blijven als die thans geworden is.
Aldus, niet van credietbanken zal eene betere toekomst voor Java verwacht kunnen
worden, maar in de eerste plaats van een onverbiddellijk optreden tegen de Vreemde
Oosterlingen.
Zijn eenmaal die vampiers van de welvaart op Java machteloos gemaakt, dan zou
misschien eenig effekt van credietbanken verwacht mogen worden, doch niet veel,
want dan zal blijken dat ze feitelijk overbodig zijn, dat de Vreemde Oosterlingen en
voornamelijk de Chineezen de oorzaak waren van al de ellende. Immers zoodra
Chineezen en consorten het leven in de binnenlanden onmogelijk gemaakt is, moet
niet alleen als boven aangetoond de importhandel zich van Europeanen en Indo's
gaan bedienen, maar komt voor deze nog een ander ruim arbeidsveld beschikbaar.
De rijsthandel, de tabakshandel in vele streken, alsmede de handel in de meeste
andere inlandsche produkten, die zich thans bijna geheel in handen van Vreemde
Oosterlingen bevinden, zullen dan aan menig Europeaan en ontwikkelden inlander
de gelegenheid bieden zich een bestaan te verschaffen.
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Europeesche opkoopers van deze artikelen zullen zich allerwege in het binnenland
vestigen en concurreerend met elkander zal de prijs, die de inlander alsdan voor zijne
produkten maakt, belangrijk hooger zijn, dan wat hij nu van den Chineezen woekeraar
ontvangt, die lang voor den oogsttijd hem reeds alles tegen voorschot ver beneden
de waarde afkoopt, zoodat hij bij de aflevering niets meer ontvangt.
Ook de Europeesche handelaars zullen, gedwongen door de concurrentie, moeten
overgaan tot het geven van voorschotten, maar uit vrees voor verliezen zullen zij
zich daarbij binnen zekere grenzen houden, waardoor de inlander wel tijdelijk aan
het hoogstnoodige geld geholpen wordt, maar eerst later hij de levering het grootste
bedrag uitbetaald zal krijgen.
Een Europeaan is geen Chinees en zal nimmer om verstrekte voorschotten terug
te erlangen tot al de gemeene praktijken zijn toevlucht nemen, waarvan het gele ras
zich bedient, bovendien als Europeaan zou hij het niet kunnen; zijne concurrenten,
zijne benijders zouden het vernemen en een paar dagen later zouden de dagbladen
er artikelen over bevatten, terwijl Bestuur of Justitie, zoo daartoe termen bestonden,
zich met de zaak zou inlaten.
De Vreemde Oosterlingen, eenmaal vleugellam en hunne plaats ingenomen door
Europeanen en Indo's, als handelaars in inlandsche produkten, zal de inlander dus
bij dezen voorschot kunnen
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krijgen op te velde staand gewas en zullen daardoor ook dan credietbanken
grootendeels overbodig blijken.
Niet overbodig evenwel is een goed pandhuisstelsel. Voor den inlandschen
landbouwer, die het geld, dat hij voor zijn produkt ontvangt niet weet te beheeren,
maar daarvan feest viert, fraaie kleederen en sieraden koopt, zoodat hij in betrekkelijk
korten tijd weder geldgebrek heeft, is een goed pandhuis eene noodzakelijkheid.
Daar kan hij dan de, in tijd van overvloed gekochte stukken brengen en zich daardoor
de middelen verzekeren om de slechte periode door te komen, en is de oogst binnen
of ontvangt hij bij voorbaat voorschot daarop, dan kan hij alles weder inlossen. Op
deze wijze verarmt hij niet en behoeft hij niet zijn toevlucht tot woekeraars te nemen.
Oprichting van Gouvernementspandhuizen moet daarom als een gebiedenden
eisch beschouwd worden ook tot wering van de Chineezen, die thans als
pandhuispachter in de dessa worden toegelaten, waar zij niet behooren en oneindig
veel kwaad stichten.
Brengt een credietbank daarbij den inlander in verleiding geld op te nemen, dat
hij niet noodig heeft, naar het pandhuis zal hij slechts gaan in de uiterste
noodzakelijkheid.
Het is een verkeerd begrip, dat den inlander, die als regel niet meer dan 1 à 2 bouw
sawah heeft, daarvoor werkkapitaal zou noodig hebben. Hij kan het werk best zelf
af en als hij geld
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opneemt, doet hij dit òf voor betaling van zijne belasting òf om pret te maken en zich
opschik te koopen. Slechts inlanders, groot-grondbezitters, veelal hadji's, hebben
werkelijk geld uit te geven voor de bewerking hunner sawahs, doch zij zijn in den
regel rijk genoeg daartoe en als men hen in de gelegenheid stelt geld te leenen, dan
bestaat veel kans, dat zij hiervan gebruik zullen maken om daarmede zelf
woekerhandel te gaan drijven.
Het is niet de behoefte aan geld, maar de gomakkelijke gelegenheid tot geldleenen
en het opdringen van voorschotten door woekeraars, die den Javaan geheel in de
macht van geldschieters brengen. Er zijn tegenwoordig nog maar weinig streken op
Java waar Chineezen en Arabieren niet min of meer zijn doorgedrongen, doch jaren
geleden was hunne verbreiding nog zoo sterk niet en merkwaardig was het, dat waar
de woeker ontbrak, ook geen behoefte aan geld opnemen gevoeld werd.
Viel een oogst tegen dan werd hard gewerkt en behielp men zich tot den volgenden
oogst rijp was, plantte snel tweede gewassen en leefde daar zoolang op. Had een
enkele inwoner tegenspoed, geen nood, men hielp elkander in de dessa. Die geen
rijst meer had, leende van een dessagenoot en gaf later bij het oogsten het geleende
in natura terug. Had niemand rijst te missen dan bleef dengene, die tekort kwam,
niets anders over dan op ondernemingen te gaan werken, boschprodukten te
verzamelen of op eene andere wijze
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door onvermoeiden arbeid in zijn onderhoud te voorzien.
Was het een nadeel dat hij bij ontstentenis van geldschieters geen voorschot kon
opnemen? Was het niet veeleer een voordeel, dat hij gedwongen was door werken
de schade in te halen en daardoor als de oogsttijd kwam, zijn gewas onbezwaard was
en hij dit geheel zijn eigendom kon noemen?
Gesteld dat men den woekeraars de uitoefening van hun bedrijf onmogelijk zou
kunnen maken en hen verving door credietbanken, dan zou bij tegenspoed de Javaan
even goed zijn oogst bezwaren in plaats van door hard werken en spaarzaamheid
den kwaden tijd te boven te komen. Het zou dus blijven als nu, eene wisseltrekkerij
op de toekomst, een chronisch in schuld zitten en tengevolge daarvan
onverschilligheid, waardoor geen sprake kan zijn van verbetering. Bovendien zouden
velen, die volstrekt geen geldgebrek hadden, toch voorschotten opnemen om daardoor
eens extra royaal te kunnen feestvieren en zich op deze wijze op den duur ook diep
in de schuld steken.
Daarom nogmaals: maak den landbouwer niet het opnemen van voorschot
gemakkelijk, want dan zal hij immer onder schuld gebukt gaan, maar beneem hem
liever de gelegenheid geld op te nemen. Zorg echter voor een goed pandhuis, want
dat heeft hij noodig en daarheen zal hij niet zonder noodzaak gaan.
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De eenige vorm, waarin credietbanken werkelijk nuttig zouden blijken en die alle
hier geopperde bezwaren ondervangt, is die der Raiffeisenkassen, zoo genoemd naar
Raiffeisen, burgemeester van Hammersfeld in Pruissen. In Duitschland vindt men
ten plattelande reeds meer dan tienduizend dezer banken en nog steeds breidt hun
aantal zich uit, terwijl ook in België, Italië en Frankrijk steeds meerdere dezer nuttige
instellingen verrijzen. Het zijn spaar- en leenbanken, welke door de landbouwers
onderling worden opgericht, waar zij hunne spaarpenningen beleggen en in tijd van
nood geld kunnen opnemen.
Ieder zal toestemmen dat dit systeem als geknipt is voor den Javaanschen
landbouwer, die, als hij het geld voor zijn oogst ontvangt, niet weet waar dit goed
en veilig te bewaren (n' en déplaise de voor hem onbruikbare Postspaarbank), het
daarom uitgeeft en verbrast en dan later bij de minste tegenslag gedwongen is geld
tegen hooge woekerrente op te nemen en daarmede zijn nieuwe oogst bij voorbaat
te bezwaren.
Zijn er eenmaal Raiffeisenbanken in de dessa's opgericht, dan kan de dessaman
zijn geld op gemakkelijke wijze beleggen, rente daarvan maken en als tegenspoed
hem vervolgt en hij geen geld meer bezit, dan zal hij daar voorschot kunnen krijgen
tegen matige rente en zoodoende in staat zijn de geleden verliezen te boven te komen.
Daarentegen ligt in het onderlinge karakter der Raiffeisenbanken, die door de inleggers
zelf worden
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beheerd, een afdoende waarborg dat geen geld zal worden verstrekt voor feestvieren
of aan spilzieken, maar slechts wanneer werkelijk een voorschot gewettigd is.
Wie zal niet erkennen dat dit systeem, dat het sparen bevorderd, het buiten
noodzaak schulden maken belet en den werkelijk in nood verkeerende goedkoope
hulp verschaft, juist datgene is wat de dessaman noodig heeft. Wanneer overal in de
dessa's dergelijke banken gevonden worden, weder gecentraliseerd in onderdistrikt-,
waarboven distriktbanken, die ten slotte staan onder een algemeen centrale bank
voor het Regentschap1) dan is aan de behoefte van den Javaanschen landbouwer aan
spaar- en leenbanken op uitnemende wijze voldaan mits..... de tegenwoordige
toestanden op Java eerst voor betere hebben plaats gemaakt, want zoolang dit niet
het geval is zijn Raiffeissenbanken op Java onbestaanbaar. Eerstens omdat de inlander,
alvorens tot sparen over te kunnen gaan in betere economische conditie moet zijn en
verder omdat noch de Hoofden, noch de dessalieden rijp zijn voor een dergelijk
stelsel. Aan de eene kant is de kleine man nog te weinig zelfstandig en laat zich te
gemakkelijk knevelen,

1) Alleen de dessabanken zullen voorschot mogen geven en slechts aan dessagenooten. De
centrale banken zouden moeten zorgen voor het beleggen van de geldvoorraad en voor de
verschaffing van daartoe geschikte benoodigdheden (bijv. zaadpadi van beter gehalte uit
andere streken) welke voor de deelhebbers tegen inkoopsprijs verkrijgbaar worden gesteld.
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zonder te durven klagen, terwijl aan de andere kant het onmogelijk zou blijken
inlanders te vinden, die voldoende geschikt en betrouwbaar zijn om hun het beheer
van zulke instellingen op te dragen.
Zijn echter eenmaal de hervormingen ingevoerd, die elders in dit werk worden
aangegeven en is daardoor het gehalte van de inlandsche Hoofden en loerahs
aanmerkelijk verbeterd, door ontheffing van de zorg voor politie hunne taak verlicht
en den dessaman veiligheid van have en goed, alsmede bescherming tegen Chineesche
en andere woekeraars verzekerd, dan zal het oogenblik gekomen zijn, om op Java
Raiffeisenbanken op te richten en zullen zij inderdaad een weldaad blijken voor den
dessaman.
Voorloopig zullen echter andere maatregelen tegen den woeker getroffen moeten
worden. Van wetten tegen Europeesche of inlandsche woekeraars mag misschien
eenig sucees verwacht worden, door de omstandigheid dat Indië een Kolonie en geen
zelfbesturende staat is, waardoor de bestuursambtenaren een zeer uitgebreid gezag
hebben, maar op Chineezen en Arabieren zullen dergelijke wetten weinig vat hebben,
daarvoor zijn die Oostersche parasieten te sluw en verstaan zij te goed de kunst om
in het geheim te knoeien.
Een krachtig optreden tegen Chineezen en Arabieren, die woekeraars van professie
zal dus slechts de kwaal kunnen verhelpen.
Overal zijn echter de Vreemde Oosterlingen reeds
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op Java doorgedrongen en geen bepalingen tegen hen hebben tot heden geholpen,
steeds weten zij die te ontduiken. Het eenig afdoende, namelijk hen geheel uit het
binnenland te verwijderen en in de groote kustplaatsen saam te drijven, kan helaas
moeilijk zoo plotseling toegepast worden. Doch er is een ander en veel doeltreffender
middel.
Men late die Vreemde Oosterlingen, die als een zwerm hongerige gieren van over
zee aangekomen, neergestreken zijn op het schoone Java om zich te verrijken ten
koste der oorspronkelijke bevolking, een behoorlijk aandeel dragon in hetgeen noodig
is om die bevolking hare verloren welvaart weder te geven.
Men lette niet op hun geschreeuw en het geweeklaag van eenige, nog dikwerf
buitenlandsche importfirma's, die het versmaden van de hulp van Europeanen of
Indo's gebruik te maken, maar verhooge aanmerkelijk de belastingen dezer Vreemde
Oosterlingen, die, zoo hun dit niet bevalt, maar naar hun land moeten terugkeeren.
Waarom moet de Javaansche landbouwer 10 pCt. opbrengen van zijn inkomen en
bovendien allerlei drukkende diensten presteeren, terwijl van zijn parasiet, de
Chineesche of Arabische woekeraar slechts 4 pCt. (bedrijfsbelasting) gevorderd
wordt?
Waaraan hebben de Chineezen deze bevoorrechting te danken? Komt dit soms
door den verderfelijken invloed, die zij door hun met woeker verdiend geld weten
uit te oefenen? Des te meer
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reden om daar ten spoedigste een einde aan te maken.
In de Afdeelings en Gewestelijke Hoofdplaatsen geconcentreerd, de dessa
onverbiddelijk voor hen gesloten, heffe men van hen eene zware belasting. Het
tegenwoordig personeel worde van 5 pCt. op 50 pCt. gebracht, de 2 pCt. van den
inboedel op 5 pCt. en de bedrijfsbelasting van 4 pCt. op 25 pCt. Wanneer men dan
in de groote kustplaatsen deze verhooging tot op ⅔ terugbrengt en in de drie voorname
havensteden op ⅓, dan zal niet alleen het ongewenschte element van Chineezen en
Arabieren grootendeels uit het binnenland verdwijnen en naar enkele zeehavens,
waar zij minder kwaad kunnen, worden teruggedreven, maar zal tevens jaarlijks een
zeer belangrijk bedrag beschikbaar komen voor het invoeren van zooveel nuttige
verbeteringen als: goede politie, goede rechtspraak en een naar eisch opgeleid en
beter ingericht inlandsch bestuurscorps, tot welzijn van de jarenlang door die Vreemde
Oosterlingen uitgezogen bevolking.
Bovendien zal dan, als boven aangetoond, een nieuw arbeidsveld geopend worden
voor ondernemende Europeanen, zoowel wat aangaat het opkoopen en handelen in
inlandsche produkten als den verkoop van importartikelen, beide thans bijna
uitsluitend in handen van Vreemde Oosterlingen, die door woekervoorschotten en
intrige's de bevolking in hunne macht hebben en daardoor den minder gewetenloozen
Europeaan concurrentie onmogelijk maken.
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Waar thans in het binnenland van Java ongeveer honderdduizend Vreemde
Oosterlingen bijna uitsluitend in den handel hun bestaan vinden, daar valt het gewicht
van eene mogelijke vervanging van hen door Europeanen en Indo's niet te
onderschatten.
Door politieke overwegingen behoeft men zich niet te laten weerhouden. Het
Chineesche rijk heeft de eerste tijden wel wat anders te doen dan zich het lot harer
onderdanen op Java aan te trekken en Arabieren of anderen (Japanners zijn reeds
met Europeanen gelijkgesteld en blijven dus buiten beschouwing) kunnen evenmin
op krachtigen steun van buiten rekenen. Het eenige wat mogelijk zou zijn, is het
ontstaan van plaatselijke onlusten. Veel hangt daarbij af van de maatregelen,
waarmede men die voorkomen wil, doch voor alle zekerheid zou men eerst uitsluitend
de Chineezen kunnen treffen.
Zij zijn het talrijkst en brouwen het meeste kwaad, terwijl zij al zeer weinig op
steun van bevolking of Hoofden kunnen rekenen. Zijn na een paar jaar deze mongolen
grootendeels uit het binnenland verdwenen en heeft men door strenge bepalingen
hunne vervanging door andere Vreemde Oosterlingen belet, dan handele men met
deze laatsten op gelijke wijze.
Nog veel te veel vreest het Gouvernement de Arabieren. Het is een dwaalbegrip,
dat de bevolking achting en eerbied heeft voor deze volgelingen van den profeet.
Integendeel, de dessaman veracht ze, doch waagt het niet hun dit te laten bemerken;
immers er doen zulke ontzettende
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verhalen de ronde omtrent de geheime machten waarover die smerige lieden
beschikken. Daarom al acht hij hen niet, toch gevoelt hij voor hen eene onbestemde
bijgeloovige vrees, die zeker niet geringer wordt, wanneer hij ziet hoe deze brutale
indringers zich gedragen als overheerschers in plaats van als goedgunstig toegelatenen
en als hij dan hoort hoe minachtend ze zich uitlaten over de Hollanders en het
Hollandsche Gouvernement en welke verschrikkelijke uitdrukkingen ze daarbij
bezigen, dan vaart hem eene rilling door de leden en komt hij tot inzicht dat ook het
Gouvernement wel groote vrees moet koesteren voor deze lieden wanneer het zich
straffeloos zóó diep laat beleedigen.
De groote massa van de landbouwende bevolking op Java is geen Mahomedaan,
al staat zij daarvoor te boek. De Javaan gevoelt zich niet in het minste een
geloofsgenoot van overzeesche vreemden als deze Arabieren zijn, die een zoo geheel
ander karakter hebben; die spotten met zijn slamatans, zijn goede en kwade geesten
en zooveel meer wat hem heilig is. Bang slechts is hij voor hen en zou dankbaar zijn
als hij voor goed van deze kinderroovers verlost was.
Slechts enkele hadji's en geestdrijvers zouden misschien genegen bevonden worden
openlijk partij te kiezen voor de landgenooten van Mahomed, doch wat zouden deze
enkelen kunnen doen zonder geweren of ammunitie, als het Gouvernement waakzaam
en op zijne hoede is?
Veel hangt ook hierbij af van de houding der
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inlandsche Hoofden, die den laatst en tijd helaas te zeer miskend zijn en wien te veel
aanleiding gegeven is om zich ernstig door de Regeering gegriefd te achten. Zijn
echter de Hoofden op de hand van het Gouvernement, dan is de bevolking, die
blindelings hare Hoofden volgt, dit ook en heeft geen enkele eenigszins uitgebreide
samenzwering kans van slagen. Daartoe leeft een Hoofd te veel met de bevolking
mede en wordt te snel van alles op de hoogte gebracht door zijne, hem meerendeels
zeer toegewijde onderhoorigen.
Eene bevolking, die geduldig zich laat belasten met hooge landrente, met heerenen dessadiensten, met koffieplanten voor het Gouvernement en zooveel meer, zal
geen opstand verwekken, ter wille uitsluitend van enkele Vreemde Oosterlingen,
wanneer hare lasten verlicht worden en hare Hoofden aan de zijde van het
Gouvernement staan. Met de Hoofden kan men alles, zonder hen niets. Dit geldt voor
bijna alle aangelegenheden op Java en ook voor deze.
Mocht de Regeering dus na de behandeling door Haar in latere jaren de inlandsche
Hoofden op Java aangedaan, meenen niet vast op hen te kunnen rekenen, dan gebiedt
voorzeker de voorzichtigheid om voorloopig zich hoofdzakelijk tegen de Chineezen
te keeren en eerst na eenigen tijd, als inmiddels door meer waardeering de ontvreden
stemming bij de Hoofden is weggenomen, ook de overige Vreemde Oosterlingen
krachtig aan te pakken.
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Vijftiende hoofdstuk.
Vóór den aangegeven tijd was de wedono-kotta den volgenden morgen present.
Bij het lokaal, waar de landraadzittingen gehouden werden, zaten de beschuldigden
en getuigen reeds nedergehurkt, onder leiding van den djaksa, terwijl even na den
wedono ook de patih aankwam.
De wedono-kotta ontving diep buigende dit hoogere Hoofd, dat hem minzaam
groette en een praatje maakte.
Intusschen kwamen ook de andere Hoofden en toen eindelijk de Hollandsche
president verscheen kon de zitting een aanvang nemen. De voorzitter nam in het
midden achter de lange, groene tafel plaats, links van hem de griffier, waarnaast de
hoofd-djaksa en de penghoeloe, rechts de patih en de wedono-kotta.
Nadat de president in de stukken gebladerd en een en ander met zijne medeleden
besproken had, werd de wedono van Poerwodadi binnengeroepen.
In gebogen houding betrad dit Hoofd de zaal,
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hurkte neder voor den president en maakte een sembah. Op verzoek van den voorzitter
deed hij daarop in het maleisch een omstandig verhaal van den tocht met den
controleur door het bosch en van het vinden van de plaatsen, waar de boomen gekapt
waren. Vervolgens gaf hij verslag van zijn lateren inspectietocht, waarbij hij
opgenomen had hoeveel boomen gekapt en ongeveer hoeveel hout gestolen was.
- Welke houtsoort was het? vroeg de voorzitter, ook in het maleisch, want
javaansch, de landstaal, verstond hij niet.
- Tjepokkohout.
- Is er in den omtrek van Tjandoeredjo geen bosch waar tjepokkohout voorkomt,
behalve bij dessa Toenggah?
- Dat is er niet.
- Er is versch gekapt tjepokkohout gevonden volgens het onderzoek, dat moet dus
van die clandestien gekapte boomen afkomstig zijn?
- Vermoedelijk wel.
De wedono van Poerwodadi kreeg verlof zich terug te trekken en daarop werd
aangevangen met het verhoor van Karto, den tuinjongen van Tan Tiauw.
Nadat de hoofddjaksa hem zijn naam gevraagd had, ontving de penghoeloe last
den eed af te nemen. De priester stond op en hield den man den Koran boven het
hoofd.
Karto keek daarbij eenigszins benauwd, doch sprak op bevel van den penghoeloe
met duidelijke
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stem dien priester woord voor woord het eedformulier na.
De penghoeloe nam weder plaats en de voorzitter begon zijn verhoor.
Karto had dit zaakje meer bij de hand gehad, hij was van alle markten thuis en
verstond ook vrij goed maleisch, al ontkende hij dit. Daar nu de vragen van den
voorzitter in het maleisch gesteld werden, had Karto tijd zijn antwoord klaar te maken,
terwijl de hoofddjaksa voor hem de vraag in het javaansch overzette.
Overigens sprak Karto zoo weinig mogelijk, bepaalde zich tot het van buiten
geleerde lesje en zoodra de vraag daarbuiten viel, hield hij zich dom en gaf een
onnoozel antwoord.
Vrij spoedig was het verhoor dan ook afgeloopen, de president had niets bijzonders
opgemerkt, want de antwoorden van den getuige, hem door den hoofddjaksa in het
maleisch overgebracht, waren geheel in overeenstemming met de op schrift gebrachte
getuigenis, die de man bij vorige verhooren zou hebben afgelegd.
Thans kwam Somo, de trawant van Pondjo, aan het woord. Somo verstond wel
geen maleisch, maar ook hij kende het klappen van de zweep en was reeds vroeger
als getuige voor geweest. Echter hoe voorzichtig hij ook was met zijne antwoorden,
zich geheel houdende aan zijn door den assistent-wedono vastgestelde getuigenis,
toch vermoedde de hoofddjaksa, die op dit punt veel ondervinding had, dat de getuige
niet
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geheel zuiver was en daar hij wist, dat eene veroordeeling verlangd werd, was hij,
toen hij bemerkte dat Somo niet zoo vlug zijne antwoorden gereed had, voorzichtig
genoeg om de vragen van den voorzitter zeer langdradig over te brengen en eenige
malen achtereen in andere bewoordingen te herhalen. Daardoor kreeg Somo tijd zich
te bedenken en zelfs eenige aanwijzing, wolk antwoord verlangd werd, zoodat door
nog iets daaraan te wijzigen het den hoofddjaksa gelukte met de maleische
overzettingen dezer antwoorden den voorzitter te bevredigen, die ze weder geheel
conform de stukken vond.
De wedono-kotta evenals de patih en penghoeloe zaten intusschen stilzwijgend
toe te hooren. Meer en meer kreeg de eerste de overtuiging, dat de geheele
beschuldiging kunstmatig in elkander gezet was en een flink, doortastend verhoor
in de landstaal het kaartenhuis in elkander zou doen storten. Thans was daarop weinig
kans, want de president verstond geen javaansch en kreeg de antwoorden van de
getuigen slechts in den vorm, waarin de hoofddjaksa die overbracht.
Maar nu kwam de loerah van Toenggah aan de beurt en de wedono-kotta verbeidde
in gespannen verwachting hoe deze zich na het onderhoud van den vorigen avond
zou houden.
Kariomedjo gevoelde zich niet op zijn gemak. Karto en Somo waren lieden, die
gewoon waren dingen te doen, die het daglicht niet konden
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velen en verstonden uitnemend de kunst hunne gedachtenloop te verbergen en comedie
te spelen, doch de loerah was nog niet zoo getraind en aschgrauw en bevend hurkte
hij neder. Toen daarop de penghoeloe hem den eed afnam en die geheimzinnige
persoon vlak naast hem stond terwijl hij het gevreesde boek boven zijn hoofd wist,
begaf hem alle moed.
- Wat weet je van de schuld van den beschuldigde Djojokarso, vroeg hem in het
maleisch de president, die aannam, dat een loerah die taal machtig was.
Bevreesd en als zocht hij hulp, keek Kariomedjo rond, maar daar ontmoet hij den
strengen blik van den wedono-kotta, die hem den vorigen avond zoo doorgrond had
en buiten staat zijn rol vol te houden, stamelt hij doodsbenauwd:
- Ik weet het niet.
De wedono-kotta kreeg eenige hoop, dat het samenhangsel van leugen en bedrog
ontdekt zou worden en twee ongelukkigen eene onschuldige veroordeeling zou
bespaard blijven. De wedono van Poerwodadi en de assistent-wedono van
Tjandoeredjo, de laatste door zijn huwelijk thans aan hem verwant, zouden daarvan
weinig nadeel ondervinden, slechts de beide vorige getuigen liepen kans voor hunne
leugenachtige verklaringen te moeten boeten, wat zij ook ten volle verdienden.
Overigens zou de zaak daarbij blijven, want als eenmaal eene misdrijfzaak op papier
is gebracht, dan is het gebruikelijk daarmede de aangelegen-
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heid als afgedaan te beschouwen. Zelfs al worden de beschuldigden ontslagen, omdat
blijkbaar verkeerde personen gevat zijn zoo wordt toch geen moeite meer gedaan
om de werkelijke daders te vinden en te straffen.
Ook de hoofddjaksa evenwel had de weifeling van den loerah gezien en werd
bevreesd, dat de veroordeeling zou mislukken, wat hem en den djaksa, die de instructie
ten einde gebracht hadden den toorn op de hals zou halen van den Resident die
duidelijk had laten bemerken, dat aan dat onbeschaamde optreden van bandieten en
roovers een einde gemaakt moest en eenige van hen voorbeeldig dienden te worden
gestraft. Vlug moest er gehandeld, begreep het Hoofd, wilde niet alles bedorven
worden.
- Jij verstaat zeker niet goed maleisch, dat je zulke domme antwoorden geeft, riep
hij den loerah in het javaansch toe.
Opgeschrikt uit zijne verbijstering, kwam Kariomedjo weder eenigszins tot
zichzelven en snel de hem gereikte hulp aanvaardende, antwoordde hij deemoedig
in het javaansch:
- Ik heb erg veel schuld, maar u heeft gelijk, ik ben maar een domme man, mijn
woonplaats is in de dessa op het gebergte, maleisch spreken, dat kan ik niet zoo.
De hoofddjaksa herademde weder, doch hij was nog niet zeker genoeg van den
man en nadat hij den president eerbiedig had medegedeeld, dat de getuige
waarschijnlijk geen maleisch verstond,
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wenkte hij den wedono van Poerwodadi, die aan de deur van de zaal stond en hevig
geschrokken was van het domme gedrag van den loerah van Toenggah.
- Mas wedono, verstaat deze loerah niet goed maleisch? vroeg de hoofddjaksa
vriendelijk.
- Feitelijk niet, antwoordde onderdanig buigend de wedono van Poerwodadi, die
zich hierna weder terugtrok.
De hoofddjaksa had goed gezien. Hoewel minder in de war, nadat hij bemerkt
had, dat een der rechters bereid was hem behulpzaam te zijn, had Kariomedjo daardoor
nog in het geheel niet de noodige zelfbeheersching herkregen om te kunnen vermijden,
dat zijne houding opnieuw voedsel zou geven aan de achterdocht, die zijn vreemd
gedrag bij den voorzitter moest hebben opgewekt. Zoodra de loerah echter achter
zich de stem hoorde van zijn wedono, die alle getuigen, ook hem, zoo uitdrukkelijk
bevolen had hunne verklaringen onveranderd voor den landraad te herhalen en vooral
zich niet te laten overbluffen, toen won de vrees voor zijn Hoofd het van den indruk,
die het vreemde in den aanvang op hem had gemaakt en de wetenschap, dat elk zijner
woorden gehoord werd, door den wedono van Poerwodadi en deze hem voor iedere
fout later zou doen boeten, deed hem onverschillig worden voor hetgeen hem daareven
zoo beangst maakte.
Bedaard, met flinke stem, beantwoordde hij in het javaansch de in die landstaal
door den hoofd-
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djaksa overgezette vragen van den voorzitter, zoodat deze laatste zijn wantrouwen
liet varen en overtuigd werd, dat de getuige werkelijk zijne maleische vraag niet
goed had verstaan en daardoor in de war was geraakt. Trouwens hoe dikwijls gebeurde
het niet, dat een inlander voor den landraad de kluts kwijt raakte? De voorzitter vond
dit zeer natuurlijk, zulk een eenvoudige dessaman moest zich wel vreemd gevoelen
in een dergelijke plechtige omgeving en daarom spaarde hij zich de moeite om te
onderzoeken of er ook iets anders stak achter die weinig zekere houding van vele
getuigen.
Zoo liep ook dit verhoor zonder ongelukken van stapel en zag de wedono-kotta
tot zijn spijt in, dat hij alle hoop op een in duigen vallen van de beschuldiging moest
laten varen. Gaarne had hij zelf den loerah eens een paar vragen gesteld, maar tot
zooveel onbeschaamdheid had hij den moed niet, waar zijn chef, de patih, het zwijgen
bewaarde en de in rang hooger staande hoofddjaksa zoo duidelijk merkbaar alles
deed om eene veroordeeling mogelijk te maken.
De laatste getuige, Oerip, werd voorgeroepen; Kariomedjo kon zich verwijderen.
De indruk, die deze man maakte, terwijl hij zoo lomp mogelijk zich nederzette,
was zóó ongunstig, dat zelfs de voorzitter zich afvroeg of iemand met zulk uiterlijk
niet beter figuur als beschuldigde, dan als getuige gemaakt zou hebben. De
hoofddjaksa vond dit eveneens en wierp den
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wedono van Poerwodadi een afkeurenden blik toe, verstoord over zooveel gebrek
aan doorzicht.
De houding van den man onder het afnemen van den eed was weder weinig in
staat den voorzitter eene betere meening te doen krijgen van dezen getuige en aan
den toon, waarop de president zijne vragen stelde, kon men duidelijk zijne ergernis
en argwaan bemerken. In overeenstemming hiermede was ook de hoofddjaksa zeer
kort in zijne vragen en toen de getuige, die blijkbaar even weinig onder den indruk
van personen en omgeving was, als ware hij tusschen een aantal kameraden in een
opiumkit, in zijne antwoorden alle eerbied uit het oog verloor en meenende veel te
moeten praten om een indruk van betrouwbaarheid en kalmte te geven, daarbij dingen
vertelde, die buiten de gestelde vragen lagen, toen kon de hoofddjaksa zich niet meer
bedwingen en viel heftig tegen den man uit, geene scheldwoorden sparende.
De voorzitter moest erkennen, dat het Hoofd alle recht had ontstemd te zijn en
zelf ook verstoord over het onbeschaamde gedrag van dezen getuige, die met een
verholen lach het standje had aangehoord, stelde de president zich de vraag of deze
man wel betrouwbaar was en of dat nu iemand was, die zooveel hout kon koopen,
dat houtdieven hem daartoe een aanbod deden.
De hoofddjaksa, zich ergerend over den brutalen kerel, die bepaald een
weggeloopen ge-
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strafte of andere bandiet moest zijn, vroeg hem toornig:
- Ben jij soms een rijk man, dat de menschen bij jou komen om hout te verkoopen?
Hoeveel buffels heb je? Je huis is zeker erg groot?
De wedono-kotta schepte weder moed en toen de man in zijn zwakke zijde getast
eenigszins uit het veld geslagen moest erkennen geen huis te hebben en niets te
bezitten, toen keek het Hoofd in spanning naar den voorzitter.
De hoofddjaksa vertaalde in het maleisch:
- De man zegt geen huis te hebben.
- Wat moet hij dan met hout doen? vroeg de president zijn tolk, waarop deze slechts
weifelend wist te antwoorden:
- Misschien een huis bouwen.
De voorzitter vond het echter zeer onwaarschijnlijk dat deze schunnig gekleede
man geld had om zich eene nieuwe woning te bouwen, terwijl hij zeker allerminst
zich de luxe van een houten huis zou kunnen veroorloven, tenzij, ja, tenzij hij het
geld gestolen had, want daar zag hij eerder naar uit.
De voorzitter vond het een onaangenaam geval. Tot dusverre had het verhoor niets
bijzonders opgeleverd en vond hij niet het minste bezwaar om de beschuldigden te
veroordeelen, zooals door den Resident verlangd werd. Ging hij echter dezen getuige
als een leugenaar ontmaskeren, dan zouden de beklaagden toch wel veroordeeld
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worden, maar dan kon hij later soesah krijgen.
Daarom was het beter maar niet verder te vragen en de zaak te beëindigen.
Oerip kreeg bevel heen te gaan en de beschuldigden moesten naar voren komen.
Hun verhoor leverde niets bijzonders op, de lieden ontkenden alles en de wedono-kotta
gevoelde zich als op eene pijnbank, toen hij de wanhoop zag dezer lieden, die
vruchteloos poogden zich uit het samenweefsel van leugens te bevrijden.
Ten slotte zweeg Wariokromo en scheen in zijn lot te berusten, hij ontkende kortaf
alle schuld, doch Djojokarso, die wist dat de Chinees het op zijne vrouw voorzien
had en daarover gedurende zijne preventieve hechtenis de hevigste folteringen had
uitgestaan, deed wanhopige pogingen om vrij te komen.
Zonder eenige rekening te houden met de macht van den pandhuispachter en van
de inlandsche Hoofden, geheel onverschillig voor hunne wraak, slechts met het doel
weder bij zijne vrouw te zijn, klaagde hij Tan Tiauw aan hem valschelijk te hebben
beschuldigd, vertelde hij, dat de loerah alles omtrent hem gelogen had om een dader
te hebben, daar het dorpshoofd anders ontslagen zou worden en beschuldigde den
assistent-wedono bekend te zijn met deze lage intriges en willens en wetens hem
onschuldig te willen doen veroordeelen.
Dit laatste vond de hoofddjaksa al te kras en inplaats van het gezegde in het
maleisch aan den

Boeka, Pàh Troeno

369
voorzitter over te brengen, viel hij heftig tegen Djojokarso uit en verweet hem geen
achting voor zijne Hoofden te hebben.
Beschaamd keek de arme man voor zich en wachtte verder gelaten het oordeel
zijner rechters af.
De zaal werd ontruimd en de behandeling onder de rechters nam een aanvang. De
griffier had trouw van alles aanteekening gehouden, de antwoorden der inlanders
geheel conform de maleische vertaling van den hoofddjaksa.
Ten slotte werd tot stemming overgegaan en spraken allen het ‘schuldig’ uit tot
ten laatste als de minste in rang den wedono-kotta naar zijne meening gevraagd werd.
Kalm, met flinke stem, verklaarde de wedono-kotta de beschuldigden voor
onschuldig te houden.
Eene plotselinge donderbui bij helderen hemel had geen grootere verbazing en
ontsteltenis kunnen verspreiden over de aangezichten der rechters dan deze
onverwachte daad hunner collega. Onbeschaamd zelfs vonden zij het, waar hij als
wedono de laagste in rang was.
De voorzitter vond het te dwaas en meenende, dat het Hoofd zich vergistte, vroeg
hij hem nogmaals.
Maar bedaard, zonder zich uit het veld te laten slaan door de houding der anderen,
overtuigd te handelen, zooals zijne plicht gebood, sprak de wedono-kotta:
- Ik meen dat de lieden geen schuld hebben.
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De getuige Oerip hoeft klaarblijkelijk gelogen en die loerah van Toenggah heeft mij
gisterenavond moeten erkennen, dat hij niet wist of Djojokarso schuld had.
De voorzitter begon kregel te worden; wat moest dat nu voor indruk geven, als
een der leden tegen stemde? Hij keek de hoofddjaksa en patih vragend aan. De patih,
als oudste, nam het woord en poogde den wedono-kotta te overreden, doch deze,
hoewel hoogst eerbiedig en beleefd, bleef bij zijn besluit.
Nu, dacht de voorzitter, als er dan niets aan te doen is, dan ook goed. Veroordeeld
werden de lieden toch en als de wedono-kotta pleizier had den toorn van den Resident
op te wekken, dan moest hij dat zelf weten. Zijne bevordering tot patih eener naburige
Afdeeling, die zoo goed als zeker was, was natuurlijk verkeken en zeer waarschijnlijk
zou zijne toekomst verwoest zijn.
De beschuldigden werden binnengeroepen en hun werd het vonnis medegedeeld.
Wariokromo gebukt onder het verdriet over het verlies zijner vrouw, was onverschillig
voor leed geworden en berustte in het onvermijdelijke, nu hij wist dat zijne kinderen
door Karsonawi waren opgenomen en voor hen zijne aanwezigheid dus niet gevorderd
werd.
Djojokarso echter keek met vlammende blik naar zijne rechters, had hij een wapen
gehad, zoo zou hij op hen aangevlogen zijn en zonder aanzien des persoons in het
rond hebben gestoken.
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Terwijl ze weggeleid werden naar de gevangenis, fluisterde hij met heesche stem
Wariokromo in het oor:
- Ik loop weg, ik wil weten waar mijne vrouw is, en liet daarop de hevigste
bedreigingen volgen tegen Tan Tiauw, waarbij zijn oogen zoo onheilspellend rolden,
dat Wariokromo meende, dat de pandhuispachter wenschen mocht nimmer onder
het bereik van het slachtoffer zijner lage intrige te komen. Misschien rekende de
Chinees er op, dat bijna in alle gevangenissen veel beri-beri heerschte en de
veroordeelden hunne invrijheidstelling wel niet zouden beleven.
Aan den eisch van gerechtigheid was voldaan. Een afschrikwekkend voorbeeld
was gesteld en de Resident kon tevreden zijn en zich er op beroemen door zijne
doortastendheid belangrijk te hebben bijgedragen tot verbetering van de veiligheid
in zijn Gewest.
De voorzitter van den landraad sloot de zitting en vertrok in zijn wagen met het
vurige span, zeldzaam zwarte sandelwoods, bij allen in de kotta bekend. Ook de
andere leden gingen huns weegs en de wedono-kotta keerde misnoegd naar zijne
woning terug, waar hij zich in de voorgalerij zette.
Het was etenstijd, doch hij had geen trek in eten, hij was ontevreden over zichzelf.
Wat had hij nu bereikt met zijn tegenstand, hadden de lieden er minder straf om
gekregen?
Van zijne bevordering zou niets komen en wie wist, welke vernederingen de
Resident hem
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bovendien nog zou doen ondergaan voor zijne onbeschaamdheid, want zoo zou zijn
optreden genoemd worden, nadat deze hooge ambtenaar eenmaal als zijne wensch
had kenbaar gemaakt, dat in deze zaak de daders gestraft moesten worden. Maar in
ieder geval, hij had zijn plicht gedaan. Kon de voorzitter, konden de andere leden
dat ook zeggen? Hij betwijfelde dit sterk.
De Hoofden, die de javaansche antwoorden verstaan hadden en op de hoogte waren
van de laaghartige intrige's, waartoe misdrijfzaken dikwijls aanleiding gaven, hadden
zonder twijfel evengoed als hij bemerkt, dat de getuigen de waarheid niet spraken.
Slechts de vrees, de woede van den Resident op te wekken als zij de beschuldigden
ongestraft lieten heengaan, had hen ertoe kunnen brengen het ‘schuldig’ uit te spreken.
Wat de voorzitter betrof, dank zij zijne onbekendheid met de landstaal en de
eenzijdige vertolking door den hoofddjaksa, bestond de mogelijkheid, dat hij de
verdachten werkelijk schuldig achtte en al twijfelde hij aan de betrouwbaarheid van
den laatsten getuige, toch, om den Resident niet voor het hoofd te stooten, dien schelm
niet verder ondervraagd had, opdat eene veroordeeling volgen van de beschuldigden,
wier schuld zijns inziens vaststond. Doch al nam men aan, dat de voorzitter geheel
ter goeder trouw was, is het dan niet dringend noodig zulke voorzitters te vervangen
door anderen, door Hollanders, die de landstaal verstaan, die op de hoogte zijn van
de
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toestanden en intrige's in de dessa en die zien welk huichelachtig spel onder hunne
oogen gedreven wordt door getuigen, hoog en laag in rang, en hoeveel leed daar
geleden wordt door arme dessalieden, slachtoffers van een Gouvernement, dat geen
politie aanstelt, geen degelijke instructie laat voorafgaan en geen onafhankelijke,
voor hunne taak berekende rechters, benoemt?
Wanneer zal de inlander gericht worden door menschen, die geen belang erbij
hebben of hij vrij komt of niet?
Hoe lang nog zal recht gesproken worden door personen, die tevens
bestuursambtenaar zijn, afhankelijk van Regent en Resident en die straf eischen op
bevel, opdat het Bestuur van de zaak af zij en voor het oog van de domme massa en
van ver verwijderde chefs aan de gerechtigheid voldaan is.
Aan de gerechtigheid voldaan, bittere ironie, waar alle zekerheid gemist wordt,
dat de gestraften werkelijk de daders zijn. Slechts een landraadvoorzitter, die zich
niet stoort aan invloeden van buiten, al wordt zijn carrière daardoor bedreigd, die
volkomen vertrouwd is met taal en volk en met scherpen blik alles doorziet, kan het
netwerk van leugens ontwarren en voorkomen, dat onschuldig veroordeeld en
onschuldig vermoord wordt in naam der gerechtigheid.
Wanneer zal het Gouvernement aan dezen ellendigen toestand een einde maken?
Wanneer zal uit Holland, dat land der Over-
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heerschers een bevel komen, dat aan den Javaan een betrouwbare rechtspraak
waarborgt?
Wanneer?
De djoeroetoelis kwam verwonderd het Hoofd waarschuwen, dat de maaltijd reeds
lang gereed was, maar kreeg tot zijne verbazing ten antwoord dat alles kon
weggenomen worden.
De schrijver begreep er niets van en vertelde aan het dienstpersoneel dat hun
meester zeker ziek was of erge soesah had.
De wedono overdacht, hoe het mogelijk zou zijn eene afdoende verbetering aan
te brengen in verband met de dringend noodige oprichting eener politiemacht.1)
Om te beginnen dienden tot landraadvoorzitter alleen personen aangesteld te
worden, die het noodige doorzicht hadden, voor die gewichtige betrekking vereischt.
Verder vordere men van hen kennis van de taald er bevolking, die zij berechten
moeten, alsmede bekendheid met gebruiken en toestanden.
Dan eindige men met deze ambtenaren voortdurend te verplaatsen en regele hunne
bevordering zóó, dat zij zooveel mogelijk werkzaam blijven in de streek, waar de
taal gesproken wordt, die hun eenmaal bekend is. Verplaatsingen van oostelijk Java,
waar bijna uitsluitend madoereesch gesproken wordt, naar West-Java, waar
soendaneesch de landstaal is of wel van Midden-Java met

1) Zie gedachteloop wedono-kotta over eene politiemacht bldz. 329-337
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zijn javaansch naar Palembang, waar hoog maleisch de volkstaal vormt, spotten met
het eenvoudigste begrip van hetgeen voor het naar eisch vervullen van het rechterlijk
ambt noodig is.
De ambtenaar, verplaatst in eene nieuwe omgeving, heeft maandenlang werk
voordat hij eenigszins van het geheel verschillende volkskarakter op de hoogte komt
en met de zekerheid binnen eenigen tijd weder elders heengezonden te worden,
bespaart hij zich de moeite de taal te leeren en in het volkswezen dieper door te
dringen. En toch is niet juist voor een rechter meer dan voor eenig ander, kennis van
volksaard en taal een hoofdzaak?
Als hiermede rekening gehouden werd en ieder die de noodige bewijzen van
bekwaamheid heeft afgelegd, ook in kennis van taal en volk, bovendien alvorens tot
voorzitter benoemd te worden, eerst geruimen tijd in diezelfde streek als griffier aan
de landraden werd toegevoegd om zich op de hoogte te stellen en alleen bij gebleken
geschiktheid bevorderd werd tot landraadvoorzitter, dan zou aan de eischen voor een
goed voorzitter voldaan zijn, doch men onttrekke den voorzitter en de geheele
rechtsmacht aan de inmenging van het Binnenlandsch Bestuur.
Wat de leden van den landraad betreft, daarvoor dienen geheel andere personen
genomen te worden. De tegenwoordige leden hebben niet de minste opleiding tot
rechter genoten, zijn veelal bestuursambtenaar en bevreesd hunne promotie te beder-
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ven, komen zij in de verleiding vrij te spreken of te veroordeelen, al naar gelang ze
meenen dat hunne meerderen dit wenschen. Dringend noodig daarom is het om de
leden van den landraad niet meer tijdelijk te nemen uit de inlandsche
bestuursambtenaren, maar vaste inlandsche rechters aan te stellen, die onderling
gelijk in rang zijn en dus vrij hunne meening kunnen uiten en geheel onafhankelijk
dienen te wezen van eenig bestuursambtenaar, ook wat hunne bevordering betreft
en ingedeeld waar zij behooren d.i. bij het Departement van Justitie.1)
Waar men als hoogste ambtenaar bij het inlandsche bestuurscorps de Regenten
heeft, verdeele men geheel Java in Regentschappen d.w.z. in streken, aan welker
hoofd een Regent staat en niet zooals thans soms het geval is, een patih.2)
Wil men niet al deze Regenten hetzelfde hooge inkomen geven, dan make men
eene verdeeling

1) Nadat dit geschreven was kwam den schrijver eene aanhaling onder de oogen uit een artikel
van den bekenden, zeer ontwikkelden Regent van Demak, Raden Mas Adipati Ario Adiningrat.
Deze zegt daarin o.a.:
Nog wenschelijker zou het zijn als het Nederlandsch Gouvernement er te eeniger tijd toe zou
kunnen besluiten eene afzonderlijke inlandsche rechterlijke macht te scheppen, die goed
opgevoed, los van den tak van dienst, welke zich met bestuursaangelegenheden heeft in te
laten, zich zou kunnen aansluiten aan het corps Nederlandsche rechterlijke ambtenaren in
deze gewesten.
2) Dacht de wedono soms hierbij aan zekere nieuwe regeling, waarbij op zonderlinge wyze
gekegeld wordt met patihs en Regenten, weinig in overeenstemming met de tot dusverre
gehuldigde zienswijze omtrent regeeren door inlandsche Hoofden. Wel geen openlijk afbreken
daarvan, maar erger een bedekt ondermijnen.
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in klassen maar geve den rang en den titel, waarop het Hoofd in de oogen der
bevolking recht heeft en welke laatste zich gekrenkt gevoelt, wanneer haar den Regent
onthouden wordt en daardoor zich ten achter gesteld acht bij andere streken, die wel
een Regent waardig gekeurd worden.
Wanneer dan overal als hoogste in rang van het inlandsche bestuurscorps een
Regent zetelt, dan heffe men de patihrang bij het corps op. Vroeger was het
Regentschap eene waardigheid, waar weinig verplichte werkzaamheden aan verbonden
waren en was de patih de feitelijke werkman, de Regent de titeldrager, doch allengs
is dat anders geworden en thans vordert het Gouvernement ook van de Regenten wel
degelijk het volbrengen van een taak en terecht, want evengoed als van den Resident
een onafgebroken werkzaam zijn verlangd wordt, mag zulks van den hoogsten
inlandschen ambtenaar, den Regent, geeischt worden. Wanneer trouwens de
inlandsche bestuursambtenaren ontheven worden van de zorg voor politie en van het
voeren van instructie, dan verminderen daardoor ook de werkzaamheden van de
Regenten, die dan zeer goed de hulp van een patih ontberen kunnen, vooral als ook
de distrikt- en regentschapsgerechten naar de rechterlijke macht worden overgebracht.
Deze distrikt- en regentschapsgerechten zijn geheel afhankelijk van de persoonlijke
opvatting, van de oogenblikkelijke stemming van distrikthoofden en Regenten,
waarom zij niet die zeker-
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heid geven, die men van eene rechterlijke uitspraak behoort te vorderen, zoodat eene
verbetering daarvan dringend noodig is, en het goed is, bij de hervorming van de
rechtspraak ook daarmede rekening te houden.
Het ambt van patih, opgeheven bij het Binnenlandsch Bestuur, stelle men in als
zuiver rechterlijk ambt, als een soort van inlandsch hulpofficier van Justitie, die in
die hoedanigheid met de leiding van de instructie van alle zaken belast is. Bij iederen
landraad op Java, benoeme men zulk een patih, die tot zijne hulp de beschikking
moet hebben over een of meer djaksa's, al naar gelang van behoefte, want van de
aanvang af moeten alle instructie's bij hen berusten1).
Deze djaksa's, inlandsche rechters van instructie, moeten benoemd uit de
adjunkt-djaksa's, welke daartoe eerst bevorderd werden, nadat zij bewezen hadden
de bekwaamheid te bezitten, noodig voor het voeren eener behoorlijke instuctie2).
Men heeft alsdan voor de instructie personen, die daartoe opgeleid zijn en tijdens
hun werkzaam zijn bij de politie eene onschatbare kennis hebben opgedaan van alles,
wat met misdaden, beschuldigden en getuigen in verband staat.
Uit deze djaksa's eindelijk recruteere men de leden van den landraad, die ten getale
van vier,

1) Zie gedachtenloop wedono over de instructie van strafzaken bldz. 89.
2) Zie gedachtenloop wedono over de instructie van strafzaken bldz. 335.
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met den titel van hoofddjaksa de inlandsche rechters vormen. De penghoeloe dient
als zoodanig te vervallen en slechts behouden te blijven als toegevoegd ambtenaar
tot afnemen van den eed aan Mahomedanen.
De patih moet benoemd worden uit de hoofddjaksa's, waardoor eene geleidelijke
opklimming van mantri bij de politie tot den hoogsten rang bij de inlandsche
rechterlijke macht wordt verkregen. Dit zal het geheele corps ten goede komen en
hoewel slechts die mantri-politie, welke verre in ijver en bekwaamheid boven zijne
collega's uitmunt, het zoo ver zal kunnen brengen, zal toch de wetenschap, dat als
hoogste prijs de patihpajong voor de politiemantri is weggelegd, oorzaak worden,
dat zeer goede krachten zich voor de politie beschikbaar stellen en zal daardoor een
goed gehalte zoowel van politiehoofden als van rechters, gewaarborgd zijn.
Van een landraad bestaande uit vier zulke hoofddjaksa's als rechters onder een
bekwaam Europeesch voorzitter kan men verwachten, dat met kennis van zaken en
geheel onafhankelijk zal worden rechtgesproken. Als daarbij de instructie met zorg
gevoerd is en eene goed ingerichte politie, die zich niet inlaat met intrige's, alleen
werkelijk in verdenking staanden opvat, dan zullen rechterlijke dwalingen tot de
zeldzaamheden gaan behooren. Dan zal de inlander vertrouwen kunnen gaan stellen
in politie en rechtspraak en zijnen Overheerschers
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dankbaar zijn voor deze heilzame verbetering.
De vier hoofddjaksa's vertrouwe men ook de rechtspraak der distrikt- en
regentschapgerechten toe en geve hun daarbij den patih tot voorzitter. Zelfs zou het
zeer aan te bevelen zijn ook de politierol naar deze rechtbank over te brengen, want
vooral de Residenten hebben zooveel gewichtige werkzaamheden, dat zij dikwijls
het houden van de politierol moeten overlaten aan den Gewestelijken secretaris en
waar hiertoe soms, hoe betreurenswaardig ook, personen benoemd worden van de
secretarie, die nimmer als controleur dienden, hoegenaamd geen begrip hebben van
taal en volk en toch bij de politierol grootendeels volgens hunne eigen opvatting
moeten rechtspreken, daar zal niemand zulke toestanden schitterend noemen en mag
overbrenging van de politierol naar een bekwaam inlandsch rechterlijk college
werkelijk geen overbodig iets geacht worden.
De kosten kunnen geen bezwaar vormen tegen eene hervorming in aangegeven zin.
Waar thans bij vele landraden reeds inlandsche ambtenaren met de titels van
hoofddjaksa of djaksa zijn aangesteld, zouden uit opheffing dier ambten grootendeels
de traktementen van den patih, inlandsch hulpofficier van Justitie, en der djaksa's,
rechters van instructie, gevonden kunnen worden.
De meerdere uitgaven zouden dus hoofdzakelijk bestaan uit de traktementen van
de vier hoofddjaksa's, de rechters, bij de ongeveer tachtig landraden
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over geheel Java verspreidt, een totaal gevende van drie honderd twintig dezer
ambtenaren.
Mag deze prijs te hoog geacht worden om den Javaan onafhankelijke rechters en
eene deskundige rechtspraak te verzekeren, en te voorkomen, dat onschuldige
Mahomedanen op last van het Christelijke, Hollandsche Gouvernement, den strop
wordt omgedaan en door beulshanden sterven?1)

1) Voor degenen, die meenen dat hier overdreven wordt, zij nogmaals verwezen naar de brochure
van ‘een landraadvoorzitter’: ‘Dessapolitie en Justitie.’ (Locomotief Samarang).
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Zestiende hoofdstuk.
Nadat Troeno den geheelen dag zijne vrouw had opgepast, begaf hij zich tegen donker
naar den warong om even te schuiven en te eten. Daar wist men hem te vertellen dat
de loerah uit de kotta terug was en Wariokromo veroordeeld was geworden. Diep
medelijden gevoelde Troeno met den armen man en toen hij huiswaarts ging,
overdacht hij, wat hij wel zou moeten beginnen als ook zijne vrouw kwam te sterven.
Geen vrouw, geen kinderen, geheel alleen zou hij achterblijven.
In de woning was het donker. Hij vertelde het nieuws van Wariokromo, maar
Bohsainum gaf geen antwoord, zij sliep zeker.
Hij ging weder naar buiten, want lampolie was er niet en verzamelde wat takken
en houtsplinters, die hij binnenbracht en in den hoek waar gewoonlijk gekookt werd,
maakte hij een klein vuurtje, dat veel rook en weinig vlam gaf. Het hout was nat door
de vele regens.
Lang bleef hij turen naar de kleine vlammetjes, die langs de brandende stukken
op en neer dwar-
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relden, tot hij slaperig werd. Toen stond hij op, trapte het vuur uit en begaf zich naar
de slaapplaats achter het schut, waar hij zich ontkleedde. Slaap je? vroeg hij zachtjes
aan zijne vrouw, en geen antwoord krijgende, legde hij zich naast haar neder, heel
stil om haar niet te storen.
De slaap wilde evenwel niet komen. Hij was gewoon dagelijks in de lucht te zijn
en hard te werken, dat stil zitten in huis den geheelen langen dag had hem zeker in
de war gebracht.
Zoo liggende kwam hem veel in gedachten en werd hij zich bewust, dat zijne
vrouw wel niet lang meer zou leven, indien niet spoedig verbetering intrad. Zou ze
weder koorts hebben en zoo brandend heet zijn? Voorzichtig strekte hij zijn hand uit
naar de plaats, waar hij bij het schemerlicht van den, door den gedèk dringenden
maneschijn meende hare hand te zien. Doch snel trok hij de zijne terug en vloog
verwilderd op en het slaaphokje uit. Die hand was niet heet, maar koud, ijskoud en
stijf. Hij wilde licht maken in de ruimte, doch bedacht dat de lucifers in zijn baadje
zaten, dat achter bij de slaapplaats hing. Wat moest hij doen? Voor geen geld wilde
hij terug daarheen, maar ook hier in de donkere woning te blijven, had hij geen moed
toe.
Snel trok hij de sèwèh1) op over zijne schouders en zoo met hangende haren, het
kleedingstuk met beide op de borst gekruisde armen vast-

1) Kain.
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houdend, liep hij bibberend van angst en koude in de kille nachtlucht den dorpsweg
op.
Eerst wilde hij de buren roepen, doch het was middernacht en allen sliepen, daarbij
had hij behoefte aan eene vertrouwelijke toespraak. Hij liep daarom door en ging het
erf van Karsonawi op.
Midden op het erf bleef hij staan, want verder te naderen was gevaarlijk, daar men
daarbinnen hem voor een dief kon houden en met lans of kris te lijf gaan.
Eerst zacht, toen luider, riep hij: ‘Karsonawi! Kang Karsonawi! Kang! ik ben het,
Troenokromo!
De deur, die de doorgang tusschen voor-en achterhuis afsloot, werd opengeschoven
en uit de duisternis klonk het ongerust: ‘Wie is daar? Wat is er?
- Ik ben het, vriend Troeno! sprak Troeno thans naderbij tredende, waarop ook de
spreker uit de achterwoning door het voorhuis naderde, haastig met eene hand een
hoofddoek omwikkelend terwijl de andere een groote klewang omvat hield.
- Wat is het kameraad? vroeg Karsonawi, want deze was het zelf.
- O, ik ben zoo bang, zeide Troeno met bevende stem, luid klappertandend.
- Wat is er dan toch? drong Karsonawi. ‘Kom hier binnen, buiten is het koud.
Intusschen was een van de zoons van Karsonawi te voorschijn gekomen. Zijn
vader beval hem de lamp aan te steken en toen eerst werd deze gewaar, hoe akelig
Troeno er uitzag. Hij verschrok op dit gezicht en vroeg nogmaals gejaagd:

Boeka, Pàh Troeno

385
- Vriend, wat heb je toch?
Door het licht en de tegenwoordigheid van menschen wat gekalmeerd, sprak
Troeno:
- Mijn vrouw is dood, geloof ik.
- Wat, is Bohsainum dood!
- Ja, ik denk het; en Troeno vertelde op welke verschrikkelijke wijze hij tot deze
ontdekking gekomen was.
Karsonawi vond het een griezelig verhaal en kon zich zeer goed begrijpen, dat
Troeno niet alleen in die woning wilde blijven. Na eenig beraad werd besloten, dat
Karsonawi en zijn oudste zoon Troeno zouden vergezellen. Een flinke fakkel werd
meegenomen en bij de woning gekomen, aangestoken.
Helder brandde de vlam, zoodat men behoedzaam de deur moest binnengaan, om
geen brand te veroorzaken. Eenmaal in de woning bleven de drie mannen staan, allen
waren bang om achter de afschutting te gaan zien en zich in tegenwoordigheid van
eene doode te bevinden.
Ten slotte nam Karsonawi van zijn zoon de fakkel over en deze voor zich houdende
als om tot bescherming te dienen, ging hij langzaam naar de gevreesde plaats. Aan
den ingang bleef hij staan, en keek lang en aandachtig toe, toen kwam hij terug bij
den anderen en zeide zacht:
- Jawel zij is dood, denk ik.
Met behulp van de fakkel en wat hout, dat Troeno buiten met veel moeite bij
elkander zocht, werd in de woning een vuurtje aangelegen
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en zwijgend bleven daar de drie mannen omheen gehurkt, terwijl de uren verstreken.
Toen eindelijk de eerste schemering van den naderenden dag buiten merkbaar werd,
namen Karsonawi en zijn zoon afscheid. Troeno, die bang was zoo alleen in de
woning, bracht daarop het brandende hout naar buiten, maakte midden op de latar
een nieuw vuur en bleef daar, buiten in de koude, neergehurkt bij het vuur, diep in
elkander gedoken, de sèwèh hoog opgehaald tot over het hoofd.
Toen het dag werd, stond hij op en verzamelde al zijn moed om zijn baadje, broek
en hoofddoek te halen, die achter het schut bij de afgestorvene hingen. Toch duurde
het nog geruimen tijd voor hij daartoe werkelijk overging. Dezelfde man, die dagelijks
in het bosch de roofdieren trotseerde, die zonder vrees bij donker langs de eenzaamste
wegen ging en daardoor de bewondering opwekte van een ieder, was nu
doodsbenauwd voor eene doode, voor het ziellooze lichaam van zijne eigen vrouw.
Eindelijk nam hij een besluit en zonder naar de slaapplaats te durven zien, nam hij
snel zijne kleedingstukken weg.
Voor de deur der woning kleedde hij zich aan en begaf zich daarop naar den loerah
om het sterfgeval te rapporteeren, waarna hij naar Kali Bidji ging.
Mandoer Kasan was reeds naar het werk, zijne dochter vond hij alleen thuis. Hij
vertelde haar, dat hare moeder gestorven was, waarop Sainum in een luid gejammer
uitbarstte. Troeno
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keek stil naar buiten, totdat zij vanzelf bedaarde, toen vroeg hij haar mede te gaan
om hem te helpen.
Sainum bond haar kind in de slendang op den rug en stak wat geld hij zich, want
zij begreep wel, dat haar vader dit niet in huis zou hebben Daarop sloot zij de woning
en na de buren verzocht te hebben te willen opletten en mandoer Kasan de reden van
hare afwezigheid mede te deelen, vergezelde zij haar vader naar de dessa.
Toen zij de woning naderden, kwam Karsonawi hen tegemoet. Hij had reeds voor
alles gezorgd. Zijne vrouw had met behulp van een paar buurvrouwen de doode
gereinigd en in linnen gewikkeld en daaromheen een klossoh, die zij dichtnaaiden.
Zijne zoons hadden van de bamboe op het erf een draagbaar gemaakt en nadat zij
daarmede gereed waren, had hij hen met een paar patjols heengezonden om op de
kleine begraafplaats een kuil te graven.
Troeno bedankte hem voor zijne hulp en droeg Sainum op om snel alles in
gereedheid te brengen voor de slametan. Zoodra de felle hitte voorbij was, stelde de
stoet zich in beweging. Vier jonge mannen droegen de baar op hunne schouders,
waarop, bedekt onder eene sèwèh, het in de mat genaaide lichaam van de doode lag.
Een pajong beschutte het voor de zonnestralen en achter de dragers volgden inwoners
uit de dessa, die de gestorvene begeleidden naar hare laatste rustplaats, op de kleine
ruimte aan den boschrand in de
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schaduw van de hooge boomen van het woud.
De plechtigheid was spoedig afgeloopen en nadat de slametan geëindigd was en
alle gasten vertrokken waren, bleef Troeno alleen met Sainum en Kasan achter.
Geheel alleen den nacht in de woning door te brengen, durfde Troeno niet en
daarom werd besloten, dat hij zijne dochter en haar man naar Kali Bidji zou
vergezellen.
Troeno bleef bij hen, maar na een paar dagen kreeg hij het heimwee naar zijn
dessa, naar de omgeving, waarin hij opgewassen was, naar het woud, waarvan de
eenzaamheid hem dierbaar was geworden. Na de slametan op den zevenden dag,
nam hij afscheid van zijne dochter en van den mandoer en verliet met een verblijd
hart de onderneming, waar zooveel was, dat hem hinderde en tegen de borst stuitte,
waar de lieden zoo geheel anders waren dan in de stille dessa.
Hij vroeg eerst den waronghouder en toen Karsonawi om raad. De laatste deed
hem een bod voor woning en erf. Zijn tweede zoon ging trouwen en nu werd zijn
huis te klein voor allen. Wel was de woning van Troeno oud en vervallen, maar zijn
oudste zoon kon er zich met zijne vrouw en jonge kinderen den eersten tijd wel mede
behelpen en als de droge tijd was aangekomen, zouden de gezamelijke familieleden
hem helpen aan het bouwen eener geheel nieuwe woning, achter de oude, die dan
als voorhuis dienst kon doen.
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Troeno aanvaardde dankbaar het aanbod, want nimmer zou hij in die wonig weer
rustig kunnen slapen en wat moest een man alleen in een huis doen, als er niemand
was om het rein te houden, niemand om te koken of kleeding te verstellen?
Toen de waronghouder vernam dat Troeno zijn huis verkocht had, deed hij hem
het voorstel bij hem te komen inwonen. De dessa breidde zich langzamerhand uit,
de warong kreeg daardoor steeds meer te doen, zoodat hij gaarne eenige hulp had en
wie zou hij daarbij beter kunnen gebruiken dan Troeno, die hem jarenlang bekend
was, als eerlijk en betrouwbaar.
Zoo geschiedde en Troeno kreeg zijn vaste slaapplaats in de warong. 's Ochtends
ging hij mede naar de passar en droeg de vrachten, 's middags zocht en kapte hij
brandhout en haalde water uit de kali in het ravijn. Nu was hij tegen gebrek
gevrijwaard, had geen kommer of zorgen en hing niet meer af van de wisselvallige
verdiensten, waarmede hij de laatste jaren in zijn onderhoud had moeten voorzien.
De veroordeeling van Wariokromo was niet zonder gevolg gebleven voor de
betrokken Hoofden. De wedono van Poerwodadi kreeg de patihplaats, eerst den
wedono-kotta toegedacht, die weder van standplaats moest ruilen met een veel
jongeren collega uit een weinig bevolkt, armzalig distrikt. Mas Wonodjojo, de
assistent-wedono van Tjandoeredjo, die zooveel ijver en intelligentie had ten toon
gespreid bij het tot klaarheid bren-
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gen van den houtdiefstal, werd beloond met zijne bevordering tot wedono van
Poerwodadi, tot groote vreugde van Tan Tiauw, die door vriendjes in de kotta sterk
voor die benoeming had laten ijveren. Met zijn ouden vriend, Mas Wonodjojo, tot
wedono kon hij onbevreesd den kring zijner werkzaamheden uitbreiden en de
bevolking van het geheele distrikt successievelijk in zijne macht krijgen, opdat de
vrucht van den arbeid van den inlander, de rijst, de djagoeng en tabak, de opbrengst
van de boomen op het erf, voor een spotprijs zijn eigendom zouden worden.
Onafgebroken op deze wijze voortgaande tot de bevolking geheel verarmd en
uitgezogen was, wanneer hij naar een ander operatieveld zou moeten uitzien om
steeds meer geld te verzamelen, zou hij den grondslag leggen tot het onmetelijk
fortuin, waarvan later zijne kinderen paleizen zouden kunnen bouwen, suikerfabrieken
en cultuurondernemingen aankoopen en waardoor zij ontzien zouden worden door
Javaan en Hollander, door laag- en hooggeplaatsten.
De vernedering van den wedono-kotta werd druk besproken en de reden daarvan
werd ook bekend in Toenggah, dat zoo nauw betrokken was geweest bij die strafzaak.
Het deed Troeno leed dat de man, die getoond had werkelijk een edel Hoofd te zijn,
daarvoor boeten moest en daarom verblijdde het hem later te vernemen, dat een ander
landraadvoorzitter, die de kennis en het eerlijk karakter van den wedono reeds
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vroeger had leeren kennen, van een volgend Resident eene aanstelling tot hoofddjaksa
voor het Hoofd verkreeg.
Op Kali Bidji kwam na eenigen tijd een ander administrateur, die jong en flink,
de zaken onmiddelijk kras aanpakte en dan ook weldra mandoer Kasan op knoeierij
betrapte en wegjoeg. Toen trok Kasan naar andere ondernemingen, vergezeld van
Sainum en haar kind en van dien tijd af vernam Troeno slechts door koelies, die van
die koffielanden kwamen nog soms iets van zijne dochter en daardoor wist hij, dat
ze nog steeds met Kasan was en ook bij hem reeds een kind had.
Van zijne oudste dochter hoorde hij niets meer. Of ze gestorven was, of ze nog
steeds als huishoudster bij haar heer of bij een ander Hollander eene betrekking
bekleedde, of wel in ellende haar leven teneinde sleepte, Troeno wist het niet. Hij
dacht ook hoe langer hoe minder aan het verledene en berustte in hetgeen het leven
hem bood. Een enkele keer als hij op de passar of langs de wegen een ouden man
zag, die, zeker even verlaten als hij, maar te zwak om meer te werken, zich bedelend
langs den weg bewoog, dan dacht hij een oogenblik met schrik aan den tijd, dat ook
voor hem het dragen van lasten te zwaar zou worden en hij zou moeten leven van
de liefdadigheid der dessalieden. Doch kort slechts verontrustten hem zulke gedachten,
snel vergat hij ze en leefde voort, geknakt door het ondervonden leed, maar tevreden
met het tegenwoor-
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dige, zich niet bezorgd makende over de toekomst. Rechtschapen en eerlijk, zooals
hij steeds geweest was in goede en kwade tijden en daarom al was hij arm, toch
ontzien en geacht door alle weldenkenden in de dessa, gevreesd door de anderen om
zijne geheimzinnige en onverklaarbare bekendheid met hunne streken.
Eenige jaren verliepen aldus tot eene ernstige buikkoorts uitbrak, die vele ten grave
sleepte en ook Troeno tot haar slachtoffer maakte.
Gestorven in de dessa, waar hij geboren was en zijn leven doorbracht, waar hij
vreugde en smart, veel van het laatste, weinig van het eerste gekend had, werd Troeno
begraven naast zijne vrouw aan den rand van het bosch, dat hem zoo lief was.
Doch hunne kinderen woonden verre, en als Harihojo kwam, was er niemand, die
hunne graven reinigde en het onkruid bleef staan. En als het nogmaals Harihojo word,
was de plek, waar beide rustten, niet meer weer te vinden en bedekt door de
weelderige tropische plantengroei weder één geworden met het woud, dat, eeuwenoud,
geslacht op geslacht had zien verdwijnen, dat de vrije, oppermachtige vorsten gekend
had, daarna de blanke overheerschers met hun gevolg van gele vampiers en dat ook
de toekomst kennen zal, thans nog voor het menschelijk oog verborgen.
Wat zal die toekomst brengen?
Zal Nederland eindelijk blijk geven iets te bezitten van hetgeen men nationaal
geweten en eergevoel noemt?
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Zal het inzien, wat het aan zijne millioenen bruine onderdanen verplicht is, voordat
een groot deel der bevolking gevallen is als slachtoffer van den hongerdood, die
thans reeds zijne verschrikkelijke zeis over Midden-Java zwaait?
Zal het, eer het te laat is, bewijzen werkelijk oprecht te willen streven naar
verbetering van het lot van den inlander, opdat geluk en welvaart ten deel valle aan
de immer meer verarmende inlandsche bevolking van het vruchtbare, door de natuur
zoo rijk gezegende Java?
Of zal Holland in de toekomst een land zijn, gevloekt door den Javaan, die geen
vee meer heeft om den akker te bewerken, gevloekt door de moeders, die hare
kinderen zagen verhongeren?
Zie het ‘Overzicht’ hierachter.
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Overzicht.
Conclusies.

I

Bladz.
Opium is een kanker aan 15, 16
de welvaart der inlandsche
bevolking

II

De woekerhandel der
339-345
Vreemde Oosterlingen is
voor een belangrijk deel
oorzaak van de armoede en
hongersnood op Java

III

Te veel wordt vergeten dat 195, 244, 344, 390
Holland wèl Koloniën
heeft in het belang van
Hollanders en inlanders,
maar niet ten bate van
Chineezen, Arabieren en
andere Vreemde
Oostersche parasieten

IV

De onveiligheid is groot op 38-43, 48, 86, 172, 310,
Java, wat zeer nadeelig
335, 338
werkt op het moreel van de
geheele bevolking en tot
schandelijke toestanden
aanleiding geeft

V

Met de rechtspraak over
inlanders is het
allertreurigst gesteld

VI

Zonder kennis van taal en
aard der bevolking, zeden
en toestanden is het niet

86-88, 92, 282, 283,
371-374
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mogelijk een goed
bestuursambtenaar of
rechter te zijn

66, 68, 372, 373

VII

Het thans geldend
85-88
strafstelsel voor inlanders
is ongeschikt gebleken als
houdend te weinig
rekening met volkskarakter
en toestanden, die zoo
geheel anders zijn dan in
Europa

VIII

De inlandsche Hoofden
93, 94, 357, 376, 377
worden te veel op den
achtergrond gedrongen tot
nadeel zoowel van het
Gouvernement als van de
bevolking. Aan het hoofd
der eens ingestelde
Regentschappen moeten
Regenten en geen patihs
staan

IX

De wijze, waarop
286, 289
tegenwoordig veelal de
rekruteering geschiedt van
het inlandsch
bestuurscorps, kan niet
genoeg worden afgekeurd.
Waar de taak van die
ambtenaren zoo hoogst
gewichtig is, daar moet het
magangleven een geheel
onvoldoende voorbereiding
geacht worden, die
bovendien tot willekeur
aanleiding geeft en als
regel een onder schulden
gebukt gaan tengevolge
heeft, waardoor de
ambtenaren op hoogst
ongewenschte wijze in de
macht komen van
Chineesche en Arabische
woekeraars

X

De tegenwoordige positie 253, 254
der dessahoofden is van
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dien aard, dat het
onmogelijk is zonder
wijziging daarvan hun
gehalte te verbeteren en de
uit een bestuursoogpunt
meest gewenschte
elementen voor dat ambt te
verkrijgen en te behouden
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XI

Landbouweredietbanken 341-352
zullen van zeer
twijfelachtig nut zijn voor
den inlandschen
landbouwer. Later,
wanneer het gehalte der
dessahoofden verbeterd is,
wanneer het geboefte en
den woekeraars hunne
macht in de dessa is
ontnomen, dan zullen
spaar- en leenbanken,
berustend op het Raiffeisen
systeem, het aangewezen
middel zijn om den
inlandschen landbouwer te
helpen

XII

De tegenwoordige
194-196
pandhuispacht werkt als
een zuigpomp, die de meer
en meer verarmende
bevolking van hare laatste
bezittingen berooft

XIII

Niet alleen gevoelt de
196, 197, 314
Javaan geen genegenheid
voor Nederland, maar de
handelingen van het
Hollandsch Bestuur hebben
hem ook reeds lang alle
vertrouwen in het
Gouvernement doen
verliezen

XIV

Het leeren van de
198
Hollandsche taal aan
inlanders is voorloopig niet
wenschelijk, algemeene
ontwikkeling en
verbetering van misstanden
dienen daaraan vooraf te
gaan. Ook voor uitoefening
van kiesrecht, zelfs in den
eenvoudigsten vorm, is de
inlander in de eerste tijden
nog geheel ongeschikt; hij
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moet geleid worden en niet
zelf leiden
XV

De particuliere
204, 205
koffiecultuur is een
voordeel voor de
bevolking, dient daarom
gesteund en niet verdrukt
te worden

XVI

De leest, waarop
tegenwoordig het
Koloniaal beheer is
geschoeid, voldoet niet aan
de eischen, die daaraan in
het belang eener

Boeka, Pàh Troeno

397

behoorlijke ontwikkeling 199
der Kolonie gesteld moeten
worden. Onder meer is de
tijd, welke de
Staten-Generaal bij de
huidige regeling
beschikbaar kunnen stellen
voor behandeling van
koloniale aangelegenheden
te gering om de noodige
aandacht te kunnen wijden
aan de nooden en
behoeften van het
uitgestrekte gebied in
Oost-Indië

Hervormingen.
1

Scheiding tusschen
283-286, 293, 310, 328,
Binnenlandsch Bestuur en 334, 375
Justitie met Politie
(plattelandspolitie)

2

Van de Europeesche
66, 374, 375
bestuursambtenaren en
rechters dient volledige
kennis gevorderd van
volkstaal en zeden in hun
ressort

3

Gebroken dient met een
66, 67, 374, 375
stelsel, dat zonder eenigen
redelijken grond en met
benadeeling van 's lands
belang, overplaatsinge
nvordert en toelaat van
Europeesche
bestuursambtenaren en
rechters naar streken, waar
taal en zeden geheel anders
zijn

4

Bij de benoeming en
68
opleiding van ambtenaren
B.B. meer te letten op flink
karakter en energie, meer
op kennis van taal en volk,
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opgeschroefde
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oppervlakkige
boekengeleerdheid
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5

Uitbreiding en verbetering 290
van de scholen voor zonen
van inlandsche Hoofden

6

Oprichting eener school tot 289, 290
speciale opleiding van
inlandsche
bestuursambtenaren in
aansluiting op de scholen
sub. 5. Vooral degelijk
onderwijs in landbouw,
veeteelt en tuinbouw,
alsmede bevordering van
algemeene ontwikkeling en
karaktervorming. (De
bestaande school te
Magalang zou in dien geest
hervormd kunnen worden)

7

Tot assistent-wedono (de 290, 291
laagste rang bij het
inlandsche bestuurscorps)
worden slechts inlanders
benoemd van hooge
afkomst, die met goed
gevolg het ouderwijs aan
de school sub. 6 hebben
gevolgd en daarna als
aspirant-assistent-wedono
zich in de praktijk hebben
bekwaamd. De bevordering
dezer aspiranten tot
assistent-wedono geschiedt
volgens ranglijst en niet bij
keuze

8

De wedono's worden
292-294
gekozen uit de
assistent-wedono's. De
Regenten worden genomen
uit deze wedono's en
hoewel strenge eischen
gesteld moeten worden,
opdat de Regenten
werkelijk bekwame
ambtenaren zullen zijn, is
het uit een politiek oogpunt
noodzakelijk ook op
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te letten
De patihrang wordt bij het 377
bestuurscorps opgeheven
9

Oprichting van een
behoorlijke
plattelandspolitie
(marechaussée) bestaande
uit oppassers, mantries,
hoofdmantries en
adjunktdjaksa's.
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De mantries worden gekozen uit degenen, die het onderwijs aan de scholen sub. 5
met goed resultaat gevolgd hebben. Zooveel mogelijk te letten op goede afkomst,
omdat de inlander daarvoor ontzag heeft.
Tot adjunktdjaksa worden slechts die hoofdmantries benoemd, die met goed gevolg
het examen voor djaksa hebben afgelegd. Daartoe wordt eene cursus opgericht in
rechtswetenschap (te Magelang?), waar de daartoe geschikt bevonden hoofdmantries
tijdelijk in de gelegenheid gesteld worden zich voor inlandsch rechter te bekwamen.
Deze adjunkt-djaksa's dienen te worden toegevoegd aan den president van den
landraad, opdat deze geen belangrijke vermeerdering van werkzaamheden zal krijgen
door het waarnemen der functie van politiehoofd, waarvan de aard zich voor dezen
ambtenaar uitsluitend bepalen moet tot het vormen van een schakel tusschen de
politiemacht en het departement van Justitie.
Aan den Resident blijve opgedragen de zorg voor de veiligheid in zijn Gewest, niet
in dier voege, dat hij zelf daarbij kan ingrijpen, maar wel, dat op hem de plicht rust
van wederrechtelijke toestanden en onvoldoend optreden der politie aan zijn
departement verslag te doen en bij de bevoegde autoriteiten zijn beklag daarover
in te dienen. Aldus geen verantwoordelijkheid om als thans onveiligheid te bestrijden,
maar wel om deze ter kennis te brengen, waardoor de bestuursambtenaren, hoewel
zich onthoudend van inmenging, toch op het doen
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en laten van de politie eene zeer nuttige contrôle zullen 329-337,
uitoefenen
379
10

De instructie van alle strafzaken moet van den aanvang 89, 335
af berusten bij speciale rechters van instructie (djaksa's)

11

De landraden moeten bestaan uit:
Een Hollandsch
rechtskundig voorzitter,
bekend met karakter, zeden
en taal van de bevolking in
zijn ressort.
Een Hollandsche griffier
(aspirant voorzitter).
Vier inlandsche rechters 374-381
met den titel van
hoofd-djaksa, te benoemen
uit de djaksa's

12

Op iedere plaats, waar een landraad is, wordt een soort 378, 379
inlandsch hulpofficier van Justitie aangesteld, met den
titel van patih en te kiezen uit de hoofddjaksa's. Hij is
belast met toezicht op de djaksa's en de instructie.

13

Politierol, Regentschaps- en Distriktsgerechten worden
opgeheven en al de daaronder vallende zaken verwezen
naar een rechtbank, te vormen door de vier
hoofddjaksa's (landraadsleden, inlandsche rechters) en
onder voorzitterschap van den patih.
Zoo noodig moet deze inlandsche rechtbank op vaste 377, 380
dagen op verschillende plaatsen zitting houden

14

Het strafstelsel voor inlanders dient hervormd. De
straffen moeten meer in overeenstemming gebracht
worden met de toestanden, die
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zoo geheel anders zijn dan
in Europeesche landen.
Levenslange verbanning uit
de streek bij alle
belangrijke misdrijven en
opzending naar
strafkolonies. Geen
Europeesche
gevangenissen of weinig
gecontroleerde, luierende
dwangarbeiders, wien
ontsnappen gemakkelijk
valt.
Voor kleine vergrijpen
handhaving van den
tegenwoordigen
dwangarbeid, doch onder
beter toezicht en met meer
produktieve aanwending.
Vooral zwaar te straffen: 90-92
veedieven, straatroovers,
inbrekers, brandstichters en
alle wraakoefening tegen
personen, die inlichtingen
verstrekten aan politie of
justitie
15

De verkiezing van
310-314
desahoofden op den
tegenwoordigen voet moet
afgeschaft en door eene
betere regeling vervangen
worden

16

In zijn eigen belang mag 347-349
den Javaanschen
landbouwer het bezwaren
van erf of oogst niet
gemakkelijk gemaakt
worden. Veeleer dient hem
de gelegenheid daartoe
zooveel mogelijk
ontnomen, doch wel moet
gezorgd worden voor
goede pandhuizen, opdat
in dringend noodige
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gevallen hjj daar op billijke
conditiën zijn opschik en
sieraden kan verpanden en
op deze wijze geld
verkrijgen
17

Door de Vreemde
Oosterlingen in het
binnenland veel zwaarder
te belasten dan in de kusten havensteden hen
noodzaken zich meer en
meer in de drie groote
havensteden
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terug te trekken, waardoor 353-357
het binnenland van hunnen
verderfelijken invloed
bevrijd wordt en voor de
Europeanen en Indo's een
nieuw, uitgestrekt
arbeidsveld wordt geopend,
zoowel voor den opkoop,
bewerking en uitvoer van
inlandsche produkten als
voor den handel in
importartikelen
18

Instelling van een
Kolonialen Raad in
Nederland, als permanente
staatscommissie, belast met
voorlichting van
Staten-Generaal en
Regeering over Koloniale
aangelegenheden, maar
met vrijheid ook
zelfstandig voorstellen te
doen en deze toe te lichten.
De leden van dezen Raad
moeten minstens tien jaar
in de Koloniën vertoefd
hebben en dienen zóó
gekozen, dat voor alle
groote belangen, zooals: de
landbouw en nijverheid
van den inlander, de
europeesche industrie, de
handel, de
landsverdediging enz., een
of meer ter zake
deskundigen zitting
hebben.
Waar voor het regeeren van 200-202
5 millioen Hollanders in
het kleine Nederland een
paar honderd Kamerleden
en een aantal Ministers
worden noodig geacht, daar
dienen ook voor de
regeering van ruim 30
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millioen bewoners,
verdeeld over het
uitgestrekte gebied van
Oost-Indië, meer krachten
beschikbaar te zijn dan één
Minister en een enkele
specialiteit in de Kamers
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Dekking kosten.
Bladz.
Indien geld ontbreken
mocht voor het invoeren
der hierboven bepleite
hervormingen, dit te vinden
door:
a.

Het aanmerkelijk
338, 339, 353, 354
verhoogen van de
belastingen der Vreemde
Oosterlingen, die jarenlang
ongestoord de bevolking
exploiteerden en dus in de
eerste plaats in aanmerking
komen om aangesproken
te worden, nu geld
vereischt wordt, voor
hervormingen ten bate dier
bevolking

b.

Het heffen eener geringe 337, 338
belasting van buffels, rund
en paarden, doch alleen
indien daarvan het al of
niet invoeren eener
degelijke plattelandspolitie
afhankelijk gesteld wordt.
Zonder zulk een hoogst
nuttig equivalent zou een
meerder belasten van den
inlander bijna een misdaad
zijn

Daar het den schrijver niet mogelijk is alle Dagbladen en Tijdschriften te lezen,
verzoekt hij dringend beschouwingen over-, bezwaren tegen- en bestrijdingen van
hetgeen hij hier neerschreef te willen zenden aan de uitgevers: F. VAN ROSSEN,
Heerengracht 281 Amsterdam, opdat hij in staat zij, voor zoover het de tendenz
betreft, bij voorkomende gelegenheid te antwoorden.
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Woordenlijst.
Alang-alang

grasachtig gewas.

aloon-aloon

hoofdplein in een kotta, met gras
begroeid, waarop enkele
Waringinboomen staan.

amben

rustbank, brits.

arit

krom kapmes.

assistennan

woning van den assistent-wedono.

assistent-wedono

onderdistrikthoofd.

boemboeng

bamboe-koker aan het eene einde door
den knoop van eene geleding gesloten.

dessa

javaansch dorp.

djagoeng

mais.

djoeroetoelis

schrijver.

djogoreso

laag inlandsch beambte.

emper

afdak, ook de ruimte daaronder.

gedèk

gevlochten bamboe wand.

gedoegan

javaansche paardenstal.

gèlèng

een dosis tiké.

gendi

waterkruik.

gerdoe

wachthuis.

glinding

lage vrachtwagen met houten schijven als
wielen.

hadji

mahomedaan, die Mekka bezocht heeft.

hari-hojo

(harihadin: Hoogjavaansch) einde van de
vasten.

kaboepaten

woning van den Regent.

Boeka, Pàh Troeno

405

kain

groote lap, die, om het lichaam gewikkeld
gedragen, het voornaamste kleedingstuk
uitmaakt.

kandang

veekraal.

kandjeng

titel van den Regent, soms uit vleierij
tegen controleurs gebruikt.

kantjil

dwerghert.

kapala

dorpshoofd.

karbauw

buffel.

kaspé

(ketella kaspé) cassave, tapiocca.

kebon

tuinjongen.

kentong

seinblok.

ketella

(ketella kaspé) cassave, tapiocca.

ketrangan

klaarheid.

kidang

ree.

klapper

kokosnoot.

kokkie

keukenmeid.

kotta

stad.

latar

open, onbeplante ruimte rondom het huis.

loerah

dorpshoofd.

malemman

offermaal in de laatste periode van de
vasten.

mandoer

ploegbaas.

mandoeres

vrouwelijke mandoer.

mas

adellijke titel, veel uit beleefdheid
gebruikt.

modin

priester.

njai

huishoudster.

njonja

mevrouw, zoowel Europeesche als
Chineesche dames.

padi

rijst in de aar.

pagger

omheining.

pajong

regen- en zonnescherm. De kleur duidt
den rang aan.

palang

slagboom.
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panggong

tribune.

passer

markt.
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patih

onder-regent.

patjol

javaansche spade.

perceel

onderneming.

perkara

zaak, kwestie.

pikolpaard

draagpaard.

pri-jaji

aanzienlijk inlander.

printah

bevel.

santrie

mahomedaansche secte.

sapie

rund.

sawah

rijstveld met bevloeiing.

sembah

onderdanige begroeting.

sèwèh

zie: kain.

si-jam

vasten.

slamattan

offermaaltijd.

slendang

draagdoek, dikwijls zeer fraai en dan als
sieraad gedragen.

tandak

dansmeisje.

tegal

niet bevloeide akker.

tiké

bereide opium.

tjarik

dorpsschrijver.

tjèlèng

wild zwijn.

toetel

panter.

wadang

javaansche bijl.

warong

primitief, javaansch schafthuis.

wedono

distrikthoofd.

wedono-kotta

distrikthoofd met standplaats in de kotta.
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